
1. Kajaani 9.1.2016 Tanya Ahlman Stockmari 

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

Narttumainen kokonaisuus, oikeat rungon mittasuhteet, oikeailmeinen pää, Vahva 

kuono-osa, Riittävä karvan pituus, eturinta saisi olla korostuneempi ja olkavarsi 

viistompi, toivoisin lisää volyymia runkoon, oikeanlaatuinen karvapeite, pyhmeyttä 

ylälinjassa, liikkeessä toivoisin yhdensuuntaisemmat takaliikkeet, miellyttävä käytös 

AVO EH 1 

 

2. Lahti 17.1.2016 Leni Finne 

Lorenzo S Zolotogo Grada RKF42222552 

Ok mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, hieman lyhyt kuono-osa, hyvät 

tummat silmät, oikea-asentoiset korvat, hyvä karva, ikään sopiva eturinta ja rintakehä, 

hieman ulkokierteiset etukäpälät, aavistuksen jyrkkä välikämmen, riittävät 

takakulmaukset, vielä pentukarva, oikea askelpituus, hieman ahdas edestä JUN ERI 1 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 

Ok mittasuhteet, sopiva luusto, melko erisuuntaiset pään linjat, hyvät silmät ja korvat, 

oikea ylälinja, riittävä eturinta, niukat etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä, 

polvikulmaus voisi olla hieman voimakkaampi, riittävä karvanlaatu, oikea askelpituus 

VAL ERI 1 SA PU-1 ROP 

Melnitsa Gora Babotcka FI18000/13 

Kovin matalaraajainen, sopiva luusto, hyvä kuono-osa, pitkä otsapenger, hyvät silmät, 

korvissa ylimääräinen vekki, riittävä kaula, hyvä eturinta, melko etuasentoiset eturaajat, 

periksi antava selkä, oikean mallinen rintakehä, ESITETÄÄN AIVAN LIIAN 

LIHAVASSA KUNNOSSA! Ok takakulmaukset, riittävä karvanlaatu, riittävä  

 

3. Turku 17.1.2016 Julija Aidietiene, Liettua 

Druzkaya Grats FI14569/14 

Exellent bones and proportions of body, strong jaws, big white teeth, well angulated, 

correct coat but too long on the body, dog looks too heavy (Erinomainen luusto ja 

rungon mittasuhteet, vahvat leuat, suuret valkoiset hampaat, oikea karva joka liian 

pitkää rungossa, koira näyttää liian raskaalta) AVO ERI 1 SA PU-1 SERT, CACIB, 

VSP, FI MVA 

Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/14 

Exellent bones, well developed for age, well angulated, well set ears, very good coat 

for her age (Erinomainen luusto, hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvin kulmautunut, 

erittäin hyvä karva ikäisekseen) JUN ERI 1 SA PN-1 SERT, ROP 

 

4. Parkano 30.1.2016 Tapio Eerola 

Juger Edelweiss Naslednik Prestola FI51893/15 

Ikäisekseen voimakas, erinomaista tyyppiä, vahva hyvä pää, silmät korvat ja purenta 

ok, voimakas rintakehä ja raajat, moitteettomat kulmaukset, liikunta vielä löysää mutta 

tehokasta pitkin askelin  

JUN ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 

 



Lorenzo S Zoloto Grada RKF42222552 

9kk. hyvän kokoinen, mutta ymmärrettävästi vielä kevyt, lupaava pitkä pää, korvat ja 

purenta ok, valet silmät, ikään sopiva rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, ahtaat 

takaliikkeet, liikunta vielä löysää mutta lupaavaa JUN EH 2 

Bojai Pankratij FI50959/13 

2-vuotias, hyvä koko ja mittasuhteet, vahva hyvä pää, silmät korvat ja purenta ok, hyvä 

rintakehän ja raajojen vahvuus, erittäin hyvät kulmaukset, ahtaat takaliikkeet, vetävät 

takaliikkeet, askelpituus moitteeton AVO ERI 1 SA PU-2 VASERT 

Mardenas Mir Buhanka FI23988/12 

3-vuotias erittäin hyvä tyyppi, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, silmät korvat ja purenta 

ok, voimakas rintakehä ja raajat, erittäin hyvät kulmaukset edessä ja riittävät takana, 

hyvä turkki ja häntä, ahtaat takaliikkeet, pitkät askeleet, kapeat ja kovin epävakaat 

etuliikkeet AVO ERI 2 

Mardenas Mir Bulatska FI23989/12 

3-vuotias, hyvä tyyppi, oikeat mittasuhteet, vahva pää, silmät korvat ja purenta ok, 

hyvä rintakehä ja raajojen vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu pitkin askelin 

kapeasti ja kovin epävakaasti edestä  

AVO ERI 1 

 

5. Lahti 14.2.2016 Marja Talvitie 

Shanel S Zolotogo Grada FI46228/14 

Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä pään pituus ja voima, hyvä iso kirsu, hyvä kaula, 

erinomainen runko, hyvä häntä, hyvät raajojen kulmaukset, erinomainen karvan laatu, 

mikä lähes kadonnut luonnonvara, tyypilliset liikkeet AVO ERI 1 SA PN-1 SERT, ROP, 

FI MVA 

 

6. Nurmes 12.3.2016 Pirjo Aaltonen 

Druzkaya Grizli FI14568/14   

Kauniissa näyttelykarvassa esitetty ryhdikäs vahva uros, koon alarajalla, 

raajakorkeutta saisi olla hieman enemmän, tyypillinen vahva pää ja kaunis ilme, hyvä 

kaula ja ylälinja ja hännän kiinnitys, sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä rintakehän 

syvyys, liikkuu erinomaisesti sivulta, hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet, hyvä karvapeite 

AVO ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP, FI MVA 

Unnaz Alm Leonid FI11308/14 

Kookas uros jolla hyvä raajakorkeus, selvä sukupuolileima, vahva uroksen pää, 

hieman pitkä kuono-osa, hyvä rintakehän syvyys, ulospäin kääntyvät etukäpälät, 

hieman kiertyvät eturaajat, voisi olla paremmin kulmautunut, hieman pehmeä ylälinja 

joka saisi laskea paremmin, tyypillinen karvaapeite, hieman kinnerahtaat takaliikkeet, 

etuliikkeissä löysyyttä, sivuliikkeessä herkästi peitsaa AVO EH 2 

 

7. Seinäjoki 19.3.2016 Saija Juutilainen 

Juger Edelweiss Naslednik Prestola FI51893/15 

15 kk. kauniisti kehittynyt junior, hyvä koko, sopiva luusto ja käpälät, vahvat kintereet, 

pitkä uroksen pää, hyvä pigmentti purenta ja korvien kiinnitys, hyvä kaula, hyvä väri, 



riittävä karvan karkeus, liikkuu vielä kovin löysästi edestä, kintereissä saisi olla 

enemmän työntövoimaa, kaunis ryhdikäs olemus, hyvä luonne, tarvitsee aikaa ja 

rungon leveyttä ja vakaammat liikkeet JUN ERI 1 

Bojai Pankratij FI50959/13 

2 v. hyvän kokoinen komearaaminen nuori uros, hyvä luusto, vahvat kintereet, 

urosmainen pää ja ilme, hyvä purenta, vahva kaula ja ylälinja, hyvä karvanlaatu ja väri, 

liikkuu sujuvasti ja hyvällä voimalla, hyvä luonne, hyvä ylälinja ja hännän asento AVO 

ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP, FI MVA 

 

8. Imatra 26.3.2016 Leni Finne 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

Oikeat mittasuhteet, hieman erisuuntaiset pään linjat, hyvät silmät ja korvat ja kaula ja 

ylälinja, sopiva eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, oikean mallinen rintakehä, 

takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, liikkuu takaraajat rungon alla, 

paikoitellen turhan pehmeä karvan laatu NUO ERI 1 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 

Riittävät mittasuhteet ja luusto, erinomainen sukupuolileima, oikealinjainen uroksen 

pää, hyvät silmät ja korvat ja kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, oikeanmallinen 

rintakehä, riittävät kulmaukset, karva ei tänään parhaassa näyttelykunnossa, oikea 

askelpituus VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, ROP 

Spark Galas De La Furor RKF3392067  

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, kovin erisuuntaiset pään linjat, lähes pyöreät silmät 

jotka saisivat olla tummemmat, hyvät korvat kaula ja ylälinja, niukka eturinta, oikean 

mallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, taka-askel saisi olla tehokkaampi, hieman 

löysä edestä VAL ERI 2 SA PU-2 SERT, VARACA 

 

9. Lahti kv 3.4.2016 Marianne Holm 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

Urosmainen, hyvät mittasuhteet, koko ja vahvuus, hyvä nuoren uroksen pää, 

erinomainen runko ja etuosa, takaosa saisi ollahieman voimakkaampi, hyvä häntä, 

erinomainen karva, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta taka-askel saisi olla tehokkaampi 

NUO ERI 1 

Druzkaya Hitrets FI12242/15 

Komearaaminen poika mutta vielä kauttaaltaan kapea, hyvä pään profiili, lupaava 

eturinta, hyvä rungon muoto, takaosan tulee voimistua, oikea häntä, liikkuu 

kauttaaltaan kapeasti ja takatyöntöä saa tulla lisää, karvan väri on vielä hieman 

rusehtava NUO EH 2 

Gårdarikets Froste FI17108/15 

Oikea tyyppi ja mittasuhteet, urosmainen, tänään kurittomasti käyttäytyvä, hyvä pää, 

erinomainen kaula, erinomainen eturinta, hyvät raajat ja niiden luusto ja kulmaukset, 

liikkuu halutessaan hyvin, karva saisi olla karheampaa rungossa, raajoissa se on 

riittävän karheaa AVO ERI 1 SA PU-2 SERT, VARACA, FI MVA 

 

 



Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 

Urosmainen, hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet, leveä riittävän pituinen pää, hieman 

takaluisu kallo, vahva kuono, erinomainen kaula, eturinta saisi olla kehittyneempi, 

riittävä rinakehä, hieman laskeva lantio ja häntä, runkokarva saisi olla karheampi, 

raajoissa oikea laatu, trimmi on turhan alleviivaava, karvaa on jätetty liikaa, liikkuu 

erittäin hyvin 

Druzkaya Grats FI14569/14  

Urosmainen, erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi, vahva pää, erinomainen kaula, etuosa 

saa vielä levitä, tilava runko, normaalisti kulmautunut takaosa, hyvä häntä, riittävän 

karhea karva, liikkuu vaivatta ja tyypillisesti VAL ERI 1 SA, PU-1 CACIB, VSP 

Budyonovka Chernaya Jekaterina FI27071/13 

Narttumainen, jolle toivoisin aavistuksen pidemmät linjat, hieman takaluisu kallo, 

riittävä kaula, tilava runko, hyvät raajat, riittävän karhea turkki, liikkuu 

yhdensuuntaisesti, riittävän tehokkain askelin AVO ERI 1 

Druzkaya Dlya Tebya FI15608/10 

6 v. narttu jonka toivoisin kauttaaltaan voimakkaammaksi, tilavammaksi ja 

leveämmäksi, pää on liian kapea, hyvä kaula, kehittymätön eturinta, riittävä rintakehä, 

hyvin kiinnittyvä häntä ja normaalisti kulmautunut takaosa, karva saisi olla vahvempaa, 

lievästi sisäkierteinen kinner, edestä löysä askellus AVO H 

Druzkaya Feska FI17133/13 

Kauttaaltaan turhan kapea, keskivahva raajaluusto ja hyvä profiili, pää saisi olla 

vieläkin voimakkaampi, oikea kaula, kapea puutteellinen eturinta, riittävä rinnan syvyys 

mutta siinä saisi olla leveyttä lisää, hieman luisu lantio, liikkuu hieman ahtaasti takaa, 

saisi olla työntöä enemmän AVO EH 2 

Assol Iz Radolja RKF2691352 

6 v. narttu, liian kapea pää, hyvä kaula, hyvä rintakehä, puutteellinen eturinta, 

normaalisti kulmautunut takaosa, hyvä häntä, erinomainen karvanlaatu, hieman 

sisäkierteinen kyynärpää johtuu puutteellisesta eturinnasta, toivoisin kovasti 

ulottuvuutta liikkeisiin lisää VAL EH 2 

Shanel S Zolotogo Grada FI46228/14 

Hyvä luusto, hyvin kauniisti muotoutunut, hyvä nartun pää, erinomainen kaula, hyvä 

runko, normaalisti kulmautunut takaosa, erinomainen karva, liikkuu hyvin kauniisti, 

riittävän yhdensuuntaisin askelin VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, ROP 

 

10. Kankaanpää ry 9.4.2016 Marko Lepasaar, Viro 

Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 

8 months, excellent type, correct bite, dark eyes, a bit short neck in moment, correct 

topline, a bit narrow front, a bit French, enough hind angulation, correct coat structure, 

excellent breedtemperament, excellent movement (8 kk, erinomainen tyyppi, oikea 

purenta, tummat silmät, hieman lyhyt kaula tällä hetkellä, oikea ylälinja hieman kapea 

edestä, hieman ranskalainen, riittävät takakulmaukset, oikea karvan laatu, 

erinomainen rodun tempperamentti, eriomaiset liikkeet) PEK 1 KP ROP-PENTU 

 

 



Mardenas Mir Dudinskaja FI44443/15 

8 months, correct type, nice head and expression, correct bite, excellent topline, 

correct angulation, nice coat structure, excellent movement, needs a bit more 

ringtraining and should be more happy (8 kk, oikea tyyppi, kaunis pää ja ilme, oikea 

purenta, erinomainen ylälinja, oikein kulmautunut, hyvä karvan laatu, erinomaiset 

liikkeet, tarvitsee kehäkoulutusta ja saisi olla iloisempi) PEK 2 

Zornoi Orlando FI16724/13 

3 years, strong male with good proportions, correct bite, dark eyes, masculine neck, 

level topline, a bit straight upperarm, a bit narrow front, correct hindangulations, not in 

best coatstucture today, moves with good drive ( 3 vuotias, vahva uros jolla hyvät 

mittasuhteet, oikea purenta, tummat silmät, urosmainen kaula, tasainen ylälinja, 

hieman suora olkavarsi, hieman kapea edestä, oikeat takakulmaukset, ei paras 

karvanlaatu tänään, liikkuu hyvällä työnnöllä) AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP, FI 

MVA 

Mardenas Mir Buhanka FI23988/12 

4 years old, correct type, enough dark eyes, correct bite, enough long neck, could 

have more slouping topline, excellent tailset, should have more angulation, nice 

tempperament, moves with good drive (4 vuotias, oikea tyyppi, riittävän  tummat 

silmät, oikea purenta, riittävän pitkä kaula, voisi olla laskevampi ylälinja, erinomainen 

hännäkiinnitys, voisi olla enemmän kulmauksia, hyvä tempperamentti, liikkuu hyvällä 

draivilla) AVO ERI 1 SA, SERT, VSP, FI MVA 

Mardenas Mir Bulatska FI23989/12 

4 years old, correct type, strong head, correct bite, enough long neck, strong topline, 

correct tailset, could have more angulation, nice tepperament, a bit narrow front 

movement, excellent sidemovement (4 vuotias, oikea tyyppi, vahva pää, oikea purenta, 

riittävän pitkä kaula, vahva ylälinja, oikea hännänkiinnitys, voii olla enemmän 

kulmautunut, hyvä tempperamentti, hieman kapeat etuliikkeet, erinomaiset sivuliikeet) 

AVO ERI 2 SA, PN-2, VASERT 

Zornoi Odyss FI16728/13 

3 years, good bones, a bit long body, excellent length of neck, could have a bit 

stronger topline, correct tailset, enough forechest, too long in loins, enough hind 

angulations, nice temperament, moves with enough drive (3 vuotias, hyvä luusto, 

hieman pitkä runko, erinomainen kaulan pituus, voisi olla hieman voimakkaampi 

ylälinja, oikea hännänkiinnitys, riittävä eturinta, liian pitkä lanneosa, riittävät 

takakulmaukset, hyvä tempperamentti, liikkuu riittävällä draivilla) AVO EH 3 

 

11. Vaasa kv 16.4.2016 Czeglédi Attila, Unkari 

Mardenas Mir Djadja Vanja FI44442/15 

Just well developed for his age, long enough head, correct ears, moderate lenght of 

neck, short and deep enough body, strong limbs, good tailset, not well presented, 

lovely temperament, looking for his balance on movements because of lacking practice 

(ikäisekseen hyvin kehittynyt, riittävän pitkä pää, oikeat korvat, kohtuullisen pitkä kaula, 

lyhyt ja riittävän syvä runko, vahvat raajat, ei hyvin esitetty, viehättävä tempperamentti, 

koska koiraa ei ole opetettu etsin liikkeistä tasapainoa) PEK 1 KP ROP-PENTU 



Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 

Moderate size of bitch, not parallel place of skull and muzzle, without stop, turn out 

frontfeet, nice body, good tailset, well let down hocks, open coat, good sidegait, not 

correct front movement  ( Kohtuullisen kokoinen narttu, kuono ja kallo eivät 

yhdensuuntaiset, puuttuva otsapenger, kääntää etujalkoja ulos, kaunis runko, hyvä 

hännänkiinnitys, hyvät matalat kintereet, avoin karva, hyvä sivuliike,etuliike ei korrekti ) 

PEK 1 

Juger Edelweiss Naslednik Prestola FI51893/15  

Excellent size, firmly build youngster, prominent long head with parallel lines, strong 

muzzle, excellent neck, well let forelegs under the body, well spring ribs, nice tail set, 

strong bones, good rear angulations, nice drive, would like more parallel front action 

(erinomainen koko, tiiviis rakenteinen nuori, merkittävän pitkä pää yhdensuuntaisin 

linjoin, vahva kuono, erinomainen kaula, etujalat hyvin rungon alla, hyvin kaareutunut 

rintakehä, hyvin kiinnittynyt häntä, vahva luusto, hyvät takakulmaukset, hyvä draivi, 

etuliike voisi olla yhdensuuntaisempi) NUO ERI 1 SA, PU-1 SERT, CACIB, ROP 

Mardenas Mir Bulatska FI23989/12  

Excellent size and shape of bitch, nice long head with almost parallel plaines, good 

topline, bit low set tail, well laid back shoulders, slightly turn out front feet, moderate 

hindangulations, well let down hocks, untypical open coat, not well gromed, weak on 

hocks, very narrow in front (erinomaisen kokoinen ja muotoinen narttu, kaunis oitkä 

pää jossa melko yhteneväiset linjat, hyvä ylälinja, hieman alas kiinnittynyt häntä, hyvä 

asentoiset lavat, hieman ulos kääntyneet jalat, kohtuulliset takakulmaukset, hyvät 

matalat kintereet, epätyypillinen avoin karva, ei hyvin trimmattu, heikot kintereet, 

erittäin kapea edestä) AVO EH 2 

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

Moderate size of bitch, nice outline, long enough head to her body, deep and broad 

enough ribcage, would like more parallel plaines in skull and muzzle, bit wolly coat 

which is unprofessianaly groomed for show, happy sound mover, bud I would like more 

balance (kohtuullisen kokoinen narttu, kauniit ääriviivat, riittävän pitkä pää suhteessa 

runkoon, syvä ja riittävän kaareutunut rintakehä, haluaisin yhdensuuntaisemmat pään 

ja kuonon linjat, hieman villava turkki mikä epäammattimaisesti trimmattu näyttelyyn, 

iloinen liikkuja mutta haluaisin enemmän tasapainoa) AVO EH 1 

Mardenas Mir Buhanka FI23988/12 

Right size, strong bitch, long enough head, with devergent plains of skull and muzzle, 

steep front and rear angulations, big enough ribcage, bit long in loin, soft topline, would 

like better texture of coat and much better grooming, good sidegait with moderate 

drive, very narrow at her both ends on movements (oikea koko, vahva narttu, riitävän 

pitkä pää jossa ?? kallon ja kuonon linjat, jyrkät etu ja takakulmaukset, riittävän suuri 

rintakehä, hieman pitkä lanne, pehmeä ylälinja, toivoisin paremman karvan laadun ja 

paljon paremman trimmauksen, hyvä sivuliike jossa kohtuullinen draivi, erittäin kapet 

liikkeet molemmissa päissä) VAL ERI 1 

 

 

 



12. Polvijärvi ry 16.4.2016 Markku Kipinä 

Zornoi Pandora FI29328/14 

Tasapainoisesti rakentunut, ryhdikäs riittävän kokoinen, mittasuhteiltaan erinomainen 

narttu, hyvä ylälinja ja häntä, tasapainoiset hyvät kulmaukset, vankka runko, riittävä 

raajaluusto, riittävän pitkälinjainen, hyväilmeinen pää, hyvä purenta ja korvat, silmät 

voisivat olla tummemmat, turkin laatu ok, liikkuu näyttävällä askeleella AVO ERI 1 SA 

PN-1, SERT, ROP, FI MVA 

 

13. Ruovesi rn 23.4.2015 Irina Poletaeva 

Druzkaya Gromatnoi FI14567/14 

Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen urosmainen hyvä pää, tummat silmät, oikea 

hampaisto, erinomainen ylälinja ja häntä, hyvä rintakehä, liikkuu hyvin, melko hyvä 

karva, hieman ahdas takaliike AVO ERI 1 SA PU-1 SERT, VSP, FI MVA 

Bojai Nikita FI44184/12 

Hyvä tyyppi, erittäin narttumainen, kompakti vielä kapea runko, pää pitää olla 

yhdensuuntaisempi, kapeahko kuono, hyvä hampaisto, riittävä kaula, köyrsitää 

ylälinjaa, kapea rintakehä ja etu. ja takaliikkeet, pehmeä karva AVO H 

Zornoi Odyss FI16728/13 

Vahva, riittävän narttumainen, voisi olla kompaktimpi lanneosalta, nhyvä pää 

vaaleahkot silmät, puuttuu yksi etuhammas ylhäältä, hyvä kaula, riittävä selkä, pitkä 

lanne, hyvä eturinta, riittävät kulmaukset, riittävä askelpituus, pehmeähköt ranteet, 

pehmeä karva, hieman ujo AVO H 

Bojai Polina Star FI50966/13 

Erinomainen tyyppi, voimakas kompakti, erittäin narttumainen, pää voisi olla 

yhdenmukaisempi, oikea hampaisto, erinomainen kaula ylälinja ja häntä, oikea 

rintakehän muoto, oikeat kulmaukset, liikkuu vapaasti, hyvä karva VAL ERI 1 SA PN-1 

ROP 

 

14. Tampere kv 30.4.2016 Birte Scheel, Tanska 

Mardenas Mir Djadja Vanja FI44442/15 

9 months, well developed for age, nice head & expression, correct bite, straight front 

legs, strong bone, good length of neck, straight topline, correct high set tail, well 

angulated behind, sound free movement, correct coat & temperament (9kk, 

ikäisekseen hyvin kehittynyt, kaunis pää ja ilme, oikea ourenta, suorat eturaajat, vahva 

luusto, hyvän pituinen kaula, suora ylälinja, oikea korkealle kiinnittynyt häntä, hyvin 

kulmautunut taka, tasapainoiset vapaat liikkeet, oikea turkki ja tempperamentti) JUN 

ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 

Zornoi Oz FI16722/13 

3 years, nice masculine male, correct head, expression & bite, well set ears, dark 

eyes, good length of neck, straight front legs, correct length of body, straight topline, 

correct high set tail, well angulates behind, moves with good drive but the movement 

could be more parallel especially in front, the tail is carried a bit too much over the 

body, nice coat & temperament (3v,kaunis maskuliininen uros, oikea pää, purenta ja 

ilme, oikein asettuneet korvat tummat silmät, hyvä kaulan pituus, suorat eturaajat, 



oikea rungon pituus, suora ylälinja, oikein kiinnittynyt häntä, hyvin kulmautunut taka, 

liikkuu hyvällä työnnöllä, mutta liikkeiden tulisi olla yhdensuuntaisemmat erityisesti 

edestä, kantaa häntänsä hieman liikaa selän päällä, kiva karva ja luonne) AVO EH 1 

Mardenas Mir Dasha FI44437/15 

9 months, nice feminine head & expression, correct bite, stands a little narrow in front, 

strong bone, acceptable length of neck, correct body proportions, straight topline, well 

angulated behind, well set tail, moves with good drive but could be more parallel in the 

front, nice coat & temperament (9kk, kaunis feminiininen pää ja ilme, oikea purenta, 

seisoo hieman ahtaasti edestä, vahva luusto, hyväksyttävä kaulan pituus, oikeat 

rungon mittasuhteet, suora ylälinja, hyvin kulmautunut taka, oikein asettunut häntä, 

liikkuu hyvällä työnnöllä, mutta liikkeiden tulisi olla yhdensuuntaisemmat erityisesti 

edest, kiva karva ja luonne) JUN ERI 2 

Mardenas Mir Dimitra FI4440/15 

9 months, nice young female, excellent head & expression, correct bite, good length of 

neck, stands too narrow in front, straight topline, well developed body, well set tail, well 

angulated behind, moves with good drive but she needs carry her tail higher when 

moving, nice coat (9kk, kaunis nuori narttu erinomainen pää ja ilme, oikea purenta, 

hyvä kaulan pituus, seisoo liian ahtaasti edestä, suora ylälinja, hyvin kehittynyt runko, 

hyvin asettunut häntä, hyvin kulmautunut taka, liikkuu hyvällä työnnöllä, mutta tulee 

kantaa häntänsä korkeammalla liikkeessä, hyvä turkki) JUN EH 4 

Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 

9 months, well developed young female, very nice head, & expression, correct bite, 

acceptable front for her age, correct links of neck, correct body proportions, good 

topline, well set tail, well angulated behind, free sound movement, nice coat & 

temperament (9kk, hyvin kehittynyt nuori narttu, erittäin kaunis pää ja ilme, oikea 

purenta, hyväksyttävä etuosa ikäiselleen,  oikeat kaulan linkit (?),oikeat rungon 

mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvin asettunut häntä, hyvin kulmautunut taka, vapaat 

sujuvat liikkeet, kiva karva ja luonne) JUN ERI 3 

Mardenas Mir Dojarka FI44444/15 

9 months, well developed female, correct head, expression & bite, good links of neck, 

a bit straight on shoulder angulation, straight front legs, strong bone, correct topline, 

well angulated behind, tail could be little higher set, sound free movement, nice coat & 

temperament (9 k, hyvin kehittynyt narttu, oikea pää, ilme ja purenta, hyvä niskan linkki 

(??), Hieman suora lapakulma, suorat eturaajat, vahva luusto, oikea ylälinja, hyvin 

kulmautunut taka, häntä voisi olla hieman korkeammalle kiinnittynyt, vapaat sujuvat 

liikkeet, kiva karva ja luonne)  JUN ERI 1 SA PN-2 VASERT 

Mardenas Mir Dudinskaja FI44443/15 

9 months, nice feminine head & expression, correct bite, straight front legs, long 

enough in neck, well developed body, correct topline, free movement, correct coat, she 

needs some more ring training to show better in the ring (9kk, kaunis feminiininen pää 

ja ilme, oikea purenta, suorat eturaajat, riittävän pitkä kula, hyvin kehittynhyt runko, 

oikea ylälinja, vapaat liikkeet, oikea turkki, tarvitsee harjoitusta esiintyäkseen 

paremmin kehässä) JUN EH 

 



Mardenas Mir Bulatska FI23989/12 

4 years, well developed nice female, correct feminine head & expression, correct bite, 

good length of neck, straight front legs, correct topline, well set tail, well angulated, 

sound movement, correct coat & temperament (4v, hyvin kehittynyt kaunis narttu, 

oikea narttumainen pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaulan pituus, suorat eturaajat, 

oikea ylälinja, hyvin asettunut häntä, hyvin  kulmautunut, sujuvat liikkeet, oikea turkki ja 

luonne) AVO ERI 1 SA PN-1 SERT, CACIB, VSP 

Mardenas Mir Buhanka FI23988/12  

4 years, well developed nice female, correct head & expression & bite, good links of 

neck, quite good front, straight topline, well developed body, well angulated behind, 

she moves with good drive will not carry her tail up, correct coat (4v, hyvin kehittynyt 

kaunis narttu, oikea pää ja ilme ja purent, hyvä niskan linkki (??), melko hyvä etuosa, 

suora ylälinja, hyvin kehittynyt runo, hyvin kulmautunut taka, liikkuu hyvällä työnnöllä 

mutta eihalua kantaa häntäänsä ylhäällä, oikea karva) VAL ERI 1 

 

15. Kangasniemi kr 5.5.2016 Marko Lepasaar, Viro 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

2 years, excellent type, strong bones, correct bite, nice head & expression, masculine 

neck, excellent topline and tail set, a bit straight upper arm, enough hind angulation, 

correct coat, right breed temperament, excellent movement (2v, erinomainen tyyppi, 

vahva luusto, oikea purenta, kaunis pää ja ilme, lihaksikas niska, erinomainen ylälinja 

ja hännän kiinnitys,hieman suora olkavarsi, riittävät takakulmaukset, oikea turkki, oikea 

rodunomainen luonne, erinomaiset liikkeet) AVO ERI 1 PU-1 SERT, ROP, FI MVA 

 

16. Helsinki er 5.5.2016 Marianne Holm 

Zornoi Graf Boris FI17938/09 

Urosmainen, iso, hyvät mittasuhteet, vahva oikealinjainen pää, hyvä kaula, 

erinomainen runko, hyvät raajat, oikea häntä, erinomainen karkea karva, liikkuu erittäin 

hyvin VAL ERI 1 SA PU-1, ROP 

Gangster Yablunevyi Tsvit FI37844/09 

Erinomaisessa kunnossa esiintyvä veteraani, suuri, voimakas, tilava, pää saisi olla 

kokoon nähden suurempi ja sen linjat yhdensuuntaiset, kallo on voimakkaasti 

takaluisu, hyvä kaula, voimakas eturinta, tilava rintakehä, hyvä häntä, oikea karva, 

liikkuu vaivatta VET ERI 1 SA, PU-2, ROP-VET 

 

17. Harjavalta ry 7.5.2016 Marian Draganescu, Romania 

Blystavytsya Black Aivengo FI52050/14 

2,5 years, not enough strong male, feminine construction, soft head, compact body, 

good angulations, not enough parallel front, not enough coat for male (2,5v ei riittävän 

vahva urokseksi, narttumainen kokonaisuus, pehmeä pää, tiivis runko, hyvät 

kulmaukset, etuosa ei riittävän yhdensuuntainen, karvaa ei riittävästi urokselle) AVO 

EH 1 

 

 



Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 

9 month, correct in size and type, feminine construction, correct head, good topline, 

not enough parallel front, a little too straight on the rear, correct croup for 9 months 

(9kk, oikea koko ja tyyppi, narttumainen kokonaisuus, oikea pää, hyvä ylälinja, ei 

riittävän yhdensuuntainen etuosa, hieman liian suora taka, lantio oikea 9 kuiselle) JUN 

ERI 1 

 

18. Tuusula ry 14.5.2016 Barak Lifac Yochai, Israeli 

Yard Guardian Chertog FI51428/13 

Excellent type, masculine, good size, good proportions, strong body, could be longer,  

correct head, excellent coat, moves well, needs more time to get wider in chest, good 

temperament (erinomainen tyyppi, maskuliininen, hyvä koko, hyvät mittasuhteet, vahva 

runko, voisi olla pidempi, oikea pää, erinomainen turkki, liikkuu hyvin, tarvitsee aikaa 

saadakseen laagemman rintakehän, hyvä temperamentti) AVO ERI 1 SA PU-2, SERT, 

FI MVA 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

Very high quality, strong body, masculine, full of power, excellent head, moves very 

well, excellent coat condition (erittäin korkeaa laatua, vahva runko, maskuliininen, 

täynnä voimaa, erinomainen pää, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen turkin kunto) VAL 

ERI 1 SA, PU-1, ROP 

Anastasia Deti Arbata FI43900/14 

Excellent type, feminine, strong body, a bit fat today, strong bone, excellent head & 

expression, beautiful when standing, a bit weak going away, very good coat 

(erinomainen tyyppi, feminiininen, vahva runko, hieman lihava tänään, vahva luusto, 

erinomainen pää ja ilme, seistessä kaunis, hieman heikot takaliikkeet, erittäin hyvä 

turkki) AVO ERI 1 SA, PN-1, SERT, VSP, FI MVA 

Druzkaya Favoritka FI17136/13 

Correct type, feminine, minimum size, could be stronger all over, correct head, 

balanced body, a bit narrow front & rear, coat is a bit too soft, needs to get wider, nice 

temperament (oikea tyyppi, feminiininen, pienen kokoinen, voisi olla kauttaaltaan 

voimakkaampi, oikea pää, tasapainoinen runko, hieman kapea edestä ja taka, turkki 

on hieman liian pehmeä, tulee vahvistua, hyvä luonne)  AVO EH 2 

 

19. Rauma kr 14.5.2016 Demetriou Panos, Kypros 

Yard Guardian Ekzotika FI38651/15 

11 m. old female, good size and propotions, correct expression, correct bite, nice rear 

and front angulations, strong neck, good tail, moves well  (11 kk vanha narttu, hyvä 

koko ja mittasuhteet, oikea ilme, oikea purenta, hyvät etu- ja takakulmaukset, vahva 

niska, hyvä häntä, liikkuu hyvin) JUN ERI 1 

 

 

 

 

 



20. Mynämäki kr 14.5.2016 Juha Putkonen 

Yard Guardian Ekzotika FI38651/15 

Mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, narttumainen pää jossa ikään nähden 

hyvä kallo-osa, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, kuono saisi olla 

vahvempi, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, karva saisi olla karkeampaa, 

tasapainoiset kulmaukset, sirpin muotoinen häntä, iän mukaiset liikkeet, lupaava 

kokonaisuus JUN ERI 1 SA, PN-1, SERT, ROP 

 

21. Seinäjoki ry 15.5.2016 Harry Tast 

Juger Edelweiss Naslednik Prestola FI51893/15 

17 kk komea, maskuliininen juniori, tyylikäs kaula, tiivis runko, voimakas pää jossa 

yhdensuuntaiset linjat, vahvat leuat, pienet keskiruskeat silmät, tasapainoisesti 

kulmautunut, rungossa pehmeä karva, raajoissa karhea, liikkuu tehokkaasti takaa, 

edessä hieman kierteisyyttä, häntä kiertyy kiepille JUN ERI 1 SA, PU-1, SERT, VSP 

Mardenas Mir Bulatska FI23989/12 

erinomainen tyyppi, säkäkorkeus alarajalla, kaunis kaula, oikea-asentoinen häntä, 

pitkä pää, jonka linjat eivät täysin yhdensuuntaiset, voimakkaat leuat ja purenta, hyvin 

rakentunut etuosa, seistessä hieman takakorkea, liikkeessä tasapainoinen ylälinja, 

säännöllinen tehokas ravi, karva pehmeää rungossa, hyvä karheus raajoissa, esiintyy 

vapaasti AVO ERI 1 SA, PN-2, SERT, FI MVA 

Mardenas Mir Buhanka FI23988/12 

koko alarajalla, tyyppi erinomainen, kauttaaltaan tasapainoinen ja korrekti rakenne, 

erinomainen pään muoto, oikea profiili, täyteläinen kuono, hyvä luuston vahvuus, 

raajoissa hyvä karvan karheus, lennokkaat joustavat liikkeet, edessä hieman löysyyttä, 

mallikelpoinen käytös VAL ERI 1 SA, PN-1, ROP 

 

22. Ylöjärvi erikoisnäyttely 21.5.2016 Anne Sume, Viro 

Blackadder Deti Arbata FI16087/16  

Erittäin lupaava urospentu, hyvät mittasuhteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt, voimakas 

pää, liian vaaleat silmät, purenta ok, hyvä ylälinja & hännän kiinnitys, hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, turkki iän mukainen, 

vapaat liikkeet, vielä hieman kapea edestä, miellyttävä luonne PEK 1, KP, VSP-pentu 

Bojai Razgulay Sibirjak FI56304/15  

Lupaava nuori uros, vielä kesken kehityksen, hyvä luusto, hieman kapea pää, tummat 

silmät, purenta ok, epävakaa selkälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, rintakehä 

kehittymässä, vielä löysyyttä kyynärpäissä, turkki iänmukainen, vielä epätasapainoiset 

liikkeet, miellyttävä luonne, valkoinen merkki rinnassa PEK 4, KP 

Bojai Romanovits FI56303/15  

Erittäin lupaava urospentu, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyväilmeinen pää, purenta ok, 

hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, rintakehä kesken kehityksen, hieman pysty lapa, 

erittäin hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkki tulossa, vielä löysyyttä kyynärpäissä & 

kapeat liikkeet, miellyttävä luonne PEK 2, KP 

 

 



Bojai Russkiy Romans FI56302/15 

Erittäin lupaava urospentu, hyvä luusto, hyväilmeinen & -linjainen pää, purenta ok, 

vielä löysyyttä selkälinjassa, hyväasentoinen häntä, erinomaisesti kulmautunut edestä, 

erittäin hyvin takaa, hyvin kehittynyt rintakehä, hieman pitkä lanneosa, turkki 

iänmukainen, hieman tasapainottomat liikkeet, ahtaat takaa, miellyttävä luonne PEK 3 

KP 

Black Lara Deti Arbata LV-37384/16 

Erittäin lupaava narttupentu, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet, pitkä 

hyväilmeinen pää, purenta ok, hyväasentoinen kaula, erinomainen ylälinja & 

hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, hyvä pitkä 

ríntakehä, lupaava turkki, tasapainoiset liikkeet, miellyttävä luonne PEK 1 KP, ROP-

pentu 

Bojai Raduga FI56307/15  

6 kk, hieman pitkärunkoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvälinjainen pää, hyvä 

ilme, purenta ok, hieman lyhyt kaula, löysä ylälinja, hyvä hännänkiinnitys, hyvin 

kulmautunut edestä & takaa, hyvin kehittynyt rintakehä, hieman pitkä lanneosa, turkki 

iänmukainen, liikkeissä vielä löysyyttä, hieman ahtaat takaa, löysyyttä kyynärpäissä, 

miellyttävä luonne PEK 4 KP 

Bojai Roza Vetrov FI56308/15  

Erittäin lupaava narttupentu, vahva luusto, hyväilmeinen pää, hyvä purenta, 

hyväasentoinen kaula, ylälinja & hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä & 

takaa, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, lupaava turkki, löysät liikkeet, hieman ahdas 

takaa, hyvä luonne PEK 2 KP 

Bojai Rusya Marusya FI56312/15 Erittäin lupaava narttupentu, vahva luusto, 

hyväilmeinen pää, hyvä purenta, erittäin hyvin kulmautunut etuosa, löysä ylälinja, hyvä 

hännänkiinnitys, hyvin kehittynyt leveä & pitkä rintakehä, turkki iän mukainen, liikkeissä 

vielä löysyyttä PEK 3 KP 

Astra Fidelis Dunhill FI52727/15 Urosmainen & vahvaluustonen, urosmainen pää & 

ilme, purenta ok, hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja, hieman alhainen 

hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, hyvin 

kehittynyt riittävän pitkä rintakehä, liikkeet vielä tasapainottomat, takapotkun pitäisi 

vahvistua, turkki ei tänään parhaassa kunnossa JUN EH 3 

Mardenas Mir Djadja Vanja FI44442/15  

Urosmainen, 9kk, vahva luusto, hyvät mittasuhteet, pitkä urosmainen pää, hieman 

vaaleat silmät, purenta ok, hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, 

hyvin kulmautunut edestä & takaa, rintakehä kesken kehityksen, lupaava turkki, 

liikkeissä saisi olla enemmän voimaa, vielä löysyyttä liikkeissä JUN ERI 1 SA, PU3, 

SERT, VSP-juniori 

Yard Guardian Eljzas FI38654/15 Urosmainen, 11kk, tällä hetkellä puuttuu tasapaino 

pään ja rungon välillä, hyvä purenta, kapea pää,toivoisin tummemmat silmät & 

enemmän kaulaa, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut edestä, toivoisin 

paremmat takakulmaukset, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hieman kapeat 

liikkeet takaa, löysyyttä etuliikkeissä, turkki iän mukainen JUN EH 2 

 



Blystavytsya Black Aivengo FI52050/14  

Urosmainen, erinomainen tyyppi, kesken kehityksen, pitkä urosmainen pää, hyvä ilme, 

purenta ok, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys, vielä löysyyttä kyynärpäissä, rintakehä 

kesken kehityksen, hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkki tulossa, takaliikkeissä saisi 

olla enemmän potkua, vielä ahtaat etuliikkeet AVO ERI 2 SA 

Druzkaya Fint FI17137/13  

Urosmainen, hyvä tyyppi, hyvä koko & luusto, mutta liian kapea, pitkä hieman kapea 

pää, tummat silmät, hyvä purenta, liian pysty lapa, josta syystä lyhyt kaula, liian iloinen 

häntä, toivoisin paremmat takakulmaukset, liian silkkinen turkki, hieman 

tasapainottomat liikkeet, ahtaat edestä & takaa, ihana luonne AVO H 

Zornoi Oz FI16722/13 

Erinomainen tyyppi, urosmainen, vankka rakenteinen, pitkä urosmainen pää, tummat 

silmät, purenta ok, hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja 

takaa, hyvä turkki, erittäin hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa & leveät edestä AVO 

ERI 1 SA, PU-4, VASERT 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15  

Erinomainen tyyppi & mittasuhteet, vankka rakenteinen, urosmainen pitkä pää, tummat 

silmät, purenta ok. Erinomainen kaula, ylälinja & hännänkiinnitys, hieman lyhyt lantio, 

erinomaisesti kulmautunut etuosa, toivoisin paremmat takakulmaukset, erinomainen 

turkki & kunnostus, kaipaan lisää voimaa takaliikkeisiin VAL ERI 1 SA, PU-1, ROP 

Bojai Pankratij FI50959/13  

Erinomainen tyyppi, urosmainen, pitkä hieman kapea pää, tummat silmät, purenta ok, 

hyvä asentoinen kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut edestä & 

takaa, hyvin kehittynyt rintakehä, turkki ei parhaassa kunnossa, valkoista rinnassa, 

liikkuu pitkällä askeleella ERI 

Druzkaya Ekstaz FI39127/12  

Urosmainen, kookas, hyvät mittasuhteet, pitkä urosmainen pää, tummat silmät, 

alahampaat saisivat olla paremmassa rivissä, hyvä asentoinen kaula, hyvä ylälinja & 

hännänkiinnitys, hyvä rintakehä saisi olla syvempi, hyvin kulmautunut edestä, toivoisin 

paremmat takakulmaukset, turkki ok, liikkuu hyvällä askelpituudella, ahtaat takaliikkeet 

ERI 

Druzkaya Estestvennyi FI39126/12  

Erinomainen tyyppi, pitkärunkoinen, urosmainen pää & ilme, purenta ok, alahampaat 

saisi olla paremmassa rivissä, hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, 

erittäin hyvin kulmautunut edestä, rintakehä saisi olla syvempi, liian pitkä lanneosa, 

hyvin kulmautunut takaa, toivoisin paremman lihaskunnon, vapaat liikkeet, liian ahtaat 

takaa, turkki ok, ylälinja saisi olla vakaampi liikkeessä VAL ERI 4  

Druzkaya Grats FI14569/14  

Voimakas rakenteinen, urosmainen, vahva luusto, voimakas pää, ok purenta, tummat 

silmät, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja, suora olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, 

hyvä turkki & kunnostus, liikkeessä jää etuaskel lyhyeksi ja taka-askel hieman 

voimakkaaksi VAL ERI 3 SA 

 

 



Druzkaya Grizli FI14568/14  

Urosmainen, voimakas, urosmainen pää, toivoisin leveämmän kuono-osan, hyvä 

kaula, ylälinja & hännänkiinnitys, hieman lyhyt & suora olkavarsi, riittävät 

takakulmaukset, hyvin kehittynyt voimakas rintakehä, hyvä turkinlaatu, löysyyttä 

kyynärpäissä. Hieman lyhyt askel liikkeessä, ahtaat takaliikkeet ERI 

Gårdarikets Froste FI17105/15  

Erinomainen tyyppi & mittasuhteet, pitkä pää, tummat silmät, hyvä purenta, hieman 

pysty lapa, josta syystä kaula lyhyt, hieman löysät kyynärpäät, toivoisin syvemmän 

rintakehän, riittävät takakulmaukset, turkki ei tänään parhaassa kunnossa, liikkuu 

hyvällä askeleella, toivoisin lisää voimaa liikkeessä ERI 

Zornoi Graf Boris FI17938/09  

Erinomainen tyyppi, voimakas rakenne, vahva luusto, urosmainen pää, purenta ok, 

erittäin hyvä kaulanasento, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut 

edestä, hyvät takakulmaukset, voimakas rintakehä, hyvä turkinlaatu, liikkuu hyvällä 

askeleella, toivoisin enemmän potkua takaliikkeisiin. VAL ERI 2 SA, PU2, BIS-

käyttökoira 

Druzkaya Hrabraja FI12239/15  

Erinomainen tyyppi, narttumainen, hyvä ilmeinen pää, purenta ok, hyvä asentoinen 

kaula, hyvä ylälinja, häntä kiertyy liian paljon selälle, tasapainoiset kulmaukset, 

ikäisekseen hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin JUN 

ERI 1 SA, PN1, SERT, VSP, ROP-juniori 

Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15  

9kk. Hieman kevyt luustoinen, pitkä hieman kapea pää, toivoisin tummemmat silmät, 

hyvä kaula & purenta, vielä löysä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys, hieman suora edestä, 

hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, toivoisin paremmat takakulmaukset, pehmeä turkki, 

kinnerahtaat liikkeet JUN EH 2 

Mardenas Mir Dudinskaja FI44443/15  

9kk, narttumainen, hieman pitkä runkoinen, vielä kesken kehityksen, pitkä hieman 

kapea pää, toivoisin tummemmat silmät, vielä löysyyttä ylälinjassa, hyvä asentoinen 

kaula, hyvin kulmautunut edestä & takaa, löysyyttä kyynärpäissä, turkki iän mukainen, 

tarvitsee enemmän itsevarmuutta. Ikävä kyllä ei anna katsoa hampaita EVA 

Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/15  

Narttumainen, hyväluustoinen narttumainen pää, toivoisin tummemmat silmät, purenta 

ok, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, vielä kovin suora edestä, 

erittäin hyvin kulmautunut takaa, hyvin kehittynyt rintakehä, lupaava turkki, vielä 

hieman ahtaat takaliikkeet ja löysyyttä liikkeissä NUO ERI 1 

Druzkaya Festa FI17133/13  

Narttumainen, hieman pitkä runko. Kapea pää, hieman vaaleat silmät, purenta ok, 

hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hieman pysty lapa, hyvin kehittynyt 

pitkä rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaa, turkki ok, hyvät 

sivuliikkeet, löysät edestä AVO ERI 1 

 

 

 



Zar's Aleksej Sarizar FI47086/09  

Hieman pitkärunkoinen, hyväilmeinen pää, purenta ok, hyvä kaula & ylälinja, hyvin 

kulmautunut edestä & takaa, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, hieman pitkä lanneosa, 

turkki ok, raskaat liikkeet, saisi olla enemmän draivia AVO EH 2 

Mardenas Mir Buhanka FI23988/12  

Erinomainen tyyppi, voimakas, hyvä luusto, hyväilmeinen pää, purenta ok, 

hyväasentoinen kaula, erittäin hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, erittäin hyvin 

kulmautunut edestä & takaa, riittävän tilava pitkä rintakehä, turkki ei tänään parhaassa 

kunnossa, esiintyy hyvin VAL ERI 2 

Mardenas Mir Bulatska FI23989/12 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hieman kapea pää, hyvä ilme, purenta ok, 

hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut edestä & 

takaa, riittävä rintakehän syvyys & pituus. Turkki ei parhaassa kunnossa, 

temperamenttiset liikkeet VAL ERI 1 

Bojai Ebonite FIN52123/07  

Erinomainen tyyppi & mittasuhteet, hyväilmeinen pää, purenta ok, hyväasentoinen 

kaula, hyvä ylälinja & hännänkiinnitys, tasapainoisesti kulmautunut, hyvin kehittynyt 

pitkä rintakehä, turkissa jo harmaata, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti VET ERI 1 SA, 

PN-2, ROP-VET 

 

23. Helsinki 21.5.2016 Christofer Habig, Saksa 

Rusoro Azart Russkoi Dinasti SE44744/2014 

Fit and firm, excellent frame, correct topline, super mover, correct speed, maskulin 

head, true expression, correct authority, true coat quality, super handling (sopiva ja 

kiinteä, erinomaiset raamit, ikea ylälinja, erinomainen liikkuja, oikea vauhti, 

maskuliininen pää, oikea ilme, oikea auktoriteetti, oikea karvanlaatu, erinomaisesti 

esitetty) AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, CACIB, VSP 

Zornoi Orlando FI16724/13 

Medium size, good balance but would like him firmer overall, strong masculine head, 

good eye, correct ears, good coat quality but a bit short today (keskikokoinen, 

tasapainoinen, mutta toivoisin hänet kauttaaltaan kiinteämmäksi, vahva maskuliininen 

pää, hyvät silmät ja purenta, oikeat korvat, hyvä karvanlaatu mutta hieman lyhyt 

tänään) VAL ERI 2 

Yard Guardian Chertog FI51428/13 

very well balanced, super topline standing and moving but a little sort in neck, slightly 

lean in body, medium size head with good substance, true eye, correct coat, super 

mover (erittäin tasapainoinen, erinomainen ylälinja seistessä ja liikkeessä mutta 

hieman lyhyt kaula, hieman laiha ruungosta, keskikokoinen pää jossa hyvä vahvuus, 

oikeat silmät, oikea karva, erinomainen liikkuja) VAL ERI 1 

Rusoro Arabesca LOE2176040  

Quality bitch, super firm and fit, hard muscled, true balance, strong head, good eye, 

outstanding mover, very good coat quality, full of class overall (laadukas narttu, super 

tiivis, vahvat lihakset, todella tasapainoinen, vahva pää, hyvät silmät, erinomainen 



liikkuja, erittäin hyvä karvanlaatu, kaikenkaikkiaan täynnä laatua) AVO ERI 1 SA PN-1, 

SERT, CACIB, ROP 

Bojai Katie Lee FI29574/11 

Nice bone, good hed and expression but a bit low to ground and would like more 

strength behind, would like coat a little acher, excellent temperament, handled to 

advantaged (hyvä luusto, hyvä pää ja ilme mutta hiemn matalaraajainen ja toivoisin 

voimakkaamman takaosan, toivoisin hieman ? karvan, erinomainen luonne, esitetään 

edistyksellisesti) AVO EH 2 

 

24. Hamina 22.5.2016 Sonny Ström, Ruotsi 

Rusoro Azart Russkoi Dinasti SE44744/2014 

2-årig hane, utmärkta proportioner, maskulint kraftfult huvud, som utstrålar kraft, 

vackra ögon, välburna örön, välkroppad med tillräckligt förbröst, välvinklad med umt 

ben o tassar, står korrekt, rör sig med bra kraft o flyt parallell, solid svart, bra 

pälskvalitet, öppen, trevlig, välvisad  (2-vuotias uros, erinomaiset mittasuhteet, 

voimakas urosmainen pää joka ilmentää voimaa, kauniit silmät, hyvin kannetut korvat, 

hyvin rakentunut, riittävä eturinta, hyvin kulmautunut, erinomainen luusto ja käpälät, 

seisoo oikein, liikkuu hyvällä voimalla ja yhdensuuntaisesti, puhdas musta, hyvä 

karvanlaatu, avoin, miellyttävä, hyvin esitetty) AVO 1 SA, PU-1, SERT, CACIB, VSP 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

Championhane, 68 cm, maskulint hyvud och uttryck, vackra ögon, bra huvudlinjer, utm 

hals o rygg åt det med kvadratiska hållet, välkroppad, välvinklad, med bra ben o 

tassar, rör sig med ganska got steg kunde ha litet bättre flyt, litet trång bak, solit svart, 

bra pälskvalitet, öppen, trevlig, välvisad (valiuros, 68 cm, urosmainen pää ja ilme, 

kauniit silmät, hyvät pään linjat, erinomainen kaula ja selkä, neliömäinen, hyvin 

rakentunut, hyvin kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, liikkuu melko hyvällä askeleella, 

voisi olla hieman parempi ??, hieman ahdas takaa, puhdas musta, hyvä karvanlaatu, 

avoin, miellyttävä, hyvin esitetty) VAL ERI 1 SA PU-2 VACACIB 

Rusoro Arabesca LOE2176040 

2-årig tik med härlig helhet, mycket tilltalande huvud och uttryck, fina huvuddetaljer, 

mellanbruna ögon, välburna öron, tänder och bett u.a., utm topline, välkroppad, 

välvinklad, star korrekt på bra ben o tassar, rör sig fritt från sidan, litet lost fram, utm 

päls och färg, öppen, trevlig, välvisad (2-vuotias narttu, miellyttävä kokonaisuus, 

erittäin puhutteleva pää ja ilme, hienot pään yksityiskohdat, keskiruskeat silmät, hyvin 

kannetut korvat, hampaat ja purenta, erinomainen ylälinja, hyvin rakentunut, hyvin 

kulmautunut, seisoo oikein, hyvä luusto ja käpälät, liikkuu vapaasti sivulta, hieman ? 

edestä, erinomainen turkki ja väri, avoin, miellyttävä, hyvin esitetty) AVO ERI 1 SA, 

PN-1, SERT, CACIB, ROP 

Shanel S Zolotogo Grada FI46228/14 

2 ½-åtig tik med utmärkta proportioner, välformad huvud med utm könspregeln, vackra 

ögon, tänder och bett u.a. , välburna örön, utm hals o rygg, välkroppad med bra 

förbröst, välvinklad, star korrekt på bra ben o tassar, rör sig fritt från sidan litet lös I 

fränten, utm päls o färg, välvisad (2 ½ -votias narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, 

hyvän mallinen pää jossa erinomainen kuono-osa, kauniit silmät, hampaat ja purenta 



??, hyvin kannetut korvat, erinomainen kaula ja selkä, hyvin rakentunut, hyvä eturinta, 

hyvät kulmaukset, seisoo oikein hyvä luusto ja käpälät, liikkuu vapaasti sivulta hieman 

löysästi edestä, erinomainen karva ja väri, hyvin esitetty) VAL ERI 1 SA, PN-2, 

VACACIB 

 

25. Järvenpää 28.5.2016 Harto Stockmari 

Druzkaya Favoritka FI17136/13 

Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta ja kaula, 

etuasentoiset lavat, suora olkavarsi, hyvä runko, hieman niukka polvikulma ja kapea 

reisi, liikkuu löysästi edestä lyhyellä sidotulla askeleella taka, köyristää lanneosaa, 

hyvä käytös AVO H 

 

26. Keuruu 29.5.2016 Kirsi Tevalin 

Zornoi Peter Pan FI29327/14 

Mittasuhteiltaan erinomainen vielä nuori uros, sopiva rungon tilavuus, kokoon sopiva 

raajaluusto, jyhyt olkavarsi, riittävä eturinta, vahva urosmainen pää jossa hyvät linjat, 

erinomainen pigmentti, erittäin hyvä askelpituus, maatavoittava ravi, hieman kapet 

takaliikkeet, hyvä karvapeite, liikkuu kapeasti myös edestä, hyvä luonne AVO ERI 1 

 

27. Kuhmo 4.6.2016 Anita Al Bachy 

Unnaz Alm Leonid FI11308/14 

2-vuotias, kookas, oikean raajakorkeuden ja mittasuhteet omaava uros, oikeat pään 

linjat, hyvä purenta ja silmät, hyvä kaula, säkä voisi olla selkeämpi, hyvä runko, 

eturinnan tulee vielä täyttyä, vahva luusto, tiiviit käpälät, turhan korkea hännän kanto, 

voisi avata kintereensä paremmin liikkeessä, etuliikkeessä vielä löysyyttä, tarvitsee 

aikaa AVO ERI 1 

 

28. Jämsä 4.6.2016 Harri Lehkonen 

Bojai Romanovits FI56303/15 

Reippaasti esiintyvä, tasapainoisesti kehittynyt urospentu, maskuliininen pää, 

ikäisekseen vahva neliö runko, riittävät kulmaukset, hyväasentoinen häntä, 

pentuturkki, erinomainen temperamentti, terveet liikkeet PEK 1 KP, ROP-PENTU 

Zornoi Peter Pan FI29327/14 

Vahva ryhdikäs uros, hyvä koko + oikeat mittasuhteet päässä+ rungossa, 

tasapainoiset kulmaukset, oikea asentoinen häntä, melko hyvän laatuinen turkki, 

esiintyy itsevarmasti AVO ERI 1 SA, PU-1 SERT, ROP 

 

29. Lahti 5.6.2016 Harry Tast 

Zeus Iz Chernoy Rati FI39757/14 

Reilu 2v. erinomainen tyyppi, tiivis runko, kaula saisi olla pidempi, hyvän pituinen 

urosmainen pää jossa yhdensuuntaiset linjat, keskiruskeat silmät, hyvä etuosa, 

avoimet takakulmat, rungossa pehmeä turkki, raajoissa hyvä karkeus, takaliikkeet 

ahtaat, hyvä askelpituus, rauhallinen ja asiallinen käytös AVO  ERI 1 

 



Zornoi Odyss FI16728/13 

68 cm, säkäkorkeuden alarajalla, kaunis ryhti, seisoo ja liikkuu hieman takakorkeana, 

pitkä lanneosa, takaluisu kallo, vahvat leuat, hyvät lavat, voimakkaat takakulmat, 

pehmeä karva rungossa ja raajoissa, pitkä askel, etuliikkeet hieman kierteiset, 

itsevarma käytös AVO EH 1 

 

30. Tammela 11.6.2016 Stefan Sinko 

Mardenas Mir Djadja Vanja FI44442/15 

10 month old, good type, head in proportions to body, bite ok, good neck and topline, 

good tailset and carriage, good hindquarters, good movement but front action could be 

better (10 kk, hyvän tyyppinen, pää suhteessa runkoon, purenta ok, hyvä kaula ja 

ylälinja, hyvä hännän kiinnitys ja kanto, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin, mutta 

etuliike voisi olla perempi) JUN ERI 1 SA, SERT, ROP 

Yard Guardian Chertog FI51428/13 

2,5 years old, well developed, nice type of head, good body proportions, correct front, 

good neck and topline, correct tailset and carriage, coat could be harsher, movement 

could be more attractive (2,5 vuotias, hyvin kehittynyt, kaunis pää, hyvät rungon 

mittasuhteet, oikea etuosa, hyvä kaula ja ylälinja, oikea hännänkiinnitys ja kanto, karva 

voisi olla karheampaa, liikkeet voisivat olla viehättävämmät)  VAL ERI 1 SA, PU-2 

Bojai Nikita FI44184/12 

4 years old, feminine head with correct bite, good neck and topline, front and 

hindquarters could be a bit stronger, good coat type, correct tailset (4 vuotias, 

feminiininen pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, etu ja takakulmaukset voisivat 

olla hieman voimakkaammat, hyvä karvanlaatu, oikea hännänkiinnitys) AVO ERI 2 

Druzkaya Favoritka FI17136/13 

3 years, nice type in head with good bite, good upper arm, good tailset but little bit gay, 

coat could be harsher, movement good (3 vuotias, kaunis pää, hyvä purenta, hyvä 

olkavarsi, hyvä hännänkiinnitys, mutta hieman korkealla kannettu, karva voisi olla 

karheampaa, hyvät liikkeet) AVO ERI 1 SA, PN-1, SERT, VSP, FI MVA 

 

31. Raisio 18.6.2016 Boris Baic, Slovenia 

Anakin FI11574/11 

Good size, colour & coat, correct bite, head with good proportions, strong neck & 

bones, straight back, good chest, well-angulated, good feet, movement, drive, fluent 

(hyvä koko,väri ja karva, oikea purenta, päässä hyvät mittasuhteet, vahva hiska ja 

luusto, suora selkä, hyvä rinta, hyvin kulmautunut, hyvät raajat liikkuu draivilla 

sujuvasti) VAL ERI 1 SA, PU-1, ROP 

Bojai Nikita FI44184/12 

Good size, medium strong bones, head balanced with body, corr. bite, well pigmented, 

good coat & bodylines, standing straight, parallel, well-angulated, good movement, 

parallel, drive (hyvä koko, keskivahva luusto, pää suhteessa runkoon, oikea purenta, 

hyviä pigmentti, hyvä turkki ja ääriviivat, seisoo suorassa yhdensuuntaisesti, hyvin 

kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti draivilla) AVO ERI 1 SA PN-1, SERT, VSP, FI 

MVA 



Bojai Polina Star FI50966/13 

a smaller bitch, good coat & colour, head balanced with body, medium strong bones, 

head with good proportions, corr. body length, well angulated, movement fluent a bit 

narrow in front (pienikokoinen narttu, hyvä turkki ja väri, pää suhteessa runkoon, 

keskivahva luusto, hyvät pään mittasuhteet, oikea rungon pituus, hyvin kulmautunut, 

liikkeet sujuvat hieman kapeat  edestä) VAL ERI 1 SA, PN-2 

 

32. Kotka 18.6.2016 Elena Ruskovaara 

Sovetskiy Soyuz Ot Zenitsa Oka RKF0017500 

Näyttävä, maskuliininen uros, paljon karvaa, hyvä runko ja luusto, korrekti ilme, 

tyypillinen kaula, hyvä häntä, liikkeessä ylälinja voisi olla vakaampi, hyvät liikkeet VAL 

ERI 1 SA, PU-1, SERT, CACIB, VSP, FI MVA 

Gordost Rossii RKF 3728272 

Narttumainen, lladukas, runsas karva, hyvä runko ja luusto, narttumainen pää, jossa 

tarpeeksi kokoa, turhan vaaleat silmät, sujuvat liikkeet, itsevarma olemus, häntä saisi 

olla tyylikkäämpi VAL ERI 1 SA, PN-2, SERT, VACACIB 

Shanel S Zolotogo Grada FI46228/14 

vaikuttava, erinomainen narttu, laadukas karva, hyvä nartun pää, vahva kuono, 

keskiruskeat silmät, erinomainen häntä, liikkeessä tarpeeksi voimaa takaosassa, 

sujuvat liikkeet, hieno esiintyminen ja käytös VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, ROP 

 

33. Sastamala 19.6.2016 Kirsi Tevalin 

Anakin FI11574/11 

Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvin kauniit rungon ääriviivat, kokoon sopiva 

raajaluusto, normaalit kulmaukset edessä ja takana, vahva, oikean mallinen uroksen 

pää, vankka alaleuka, ryhdikäs kaula, sujuvat maatavoittavat liikkeet, miellyttävä 

käytös VAL ERI 1 SA, PU-1, ROP 

Mardenas Mir Dudinskaja FI44443/15 

Liikkeessä hieman matalaraajaisen vaikutelman tekevä juniori, jolla kokoon sopiva 

raajaluusto, normaalisti kulmautunut edestä, turhan voimakkaasti taka, hyvät käpälät, 

sopiva pään pituus, erinomainen pigmentti, hyvä ylälinja seistessä ja liikkeessä, iän 

mukaisesti kovin kapea edestä, liikkeet eivät tänään parhaassa tasapainossa, 

temperamentikas, hieman kuriton käsiteltäessä, kaipaa lisää harjoitusta JUN EH 1 

 

34. Rantasalmi 2.7.2016 Juha Putkonen 

Zornoi Oz FI16722/13 

Hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet ja hyvä luustonvahvuus, vahva 

urosmainen pää, hyvä kallo-osa ja kuono, hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta, 

hyvin kehittynyt rintakehä, sopivasti eturintaa, tasapainoiset kulmaukset, karva saisi 

olla karkeampi, sirpinmuotoinen häntä, hieman kapeat takaliikkeet, etuliikkeet 

epävakaat, hyvä sivuaskel AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, VSP 

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto, narttumainen pää, hieman kapea kallo-osa, oikein 

kiinnittyneet korvat, silmät saisi olla tummemmat, hyvä purenta, hyvä eturinta ja 



rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, karva saisi olla karkeampi, hyvä häntä, liikkuu 

hyvällä askelpituudella AVO ERI 1 SA, PN-1, SERT, ROP, FI MVA 

 

35. Karjaa 3.7.2016 Kari Salminen 

Astra Fidelis Dunhill FI52727/15  

Ryhdikäs vahva uros, komea pää, silmät voisivat olla hieman tummemmat, tilava 

runko, hyvä luusto, hyvin kulmautunut taka, liikkuu hyvin, kauniisti kunnostettu karva, 

joka voisi olla hieman karkeampi NUO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 

Anakin FI11574/11 

Ryhdikäs, hyvä ryhtinen komeapäinen uros, vahva kaula, runko voisi olla hieman 

lyhyempi, hyvin kulmautunut takaa ja liikkuu hyvin, karva on kovin pehmeä, kauniissa 

kunnossa VAL ERI 1 SA, PU-2 

 

36. Oulu 9.7.2016 Juha Putkonen 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 

Hyvän kokoinen, erinomaiset rungon mittasuhteet ja luusto, urosmainen pää jossa 

hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hyvä 

ylälinja ja rintakehä, eturinta saa täyttyä, tasapainoiset kulmaukset, sirpin muotoinen 

häntä, riittävän karkea karva, epävakautta etuliikkeessä, liikkuu hyvällä sivuaskeleella 

VAL ERI 1 SA, PU-1, CACIB, ROP 

 

37. Kokkola 9.7.2016 Tarmo Viirtelä 

Juger Edelweiss Naslednik Prestola FI51893/15 

Vahva pää, purenta ok, keskiruskeat silmät, hyvät korvat, riittävä kaula, hieman pysty 

lapa, hyvä eturinta, syvä rintakehä, vankka runko, kippura häntä, niukahkot 

polvikulmat, riittävän karkea karva, kunnostus voisi olla huolitellumpi, vetävä sivuaskel, 

edestä tulee vielä aavistuksen vakiintua, reipas käytös NUO ERI 1 SA, PU-2, 

VASERT, VACACIB 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 

Komea pää, purenta ok, tummat silmät, hyvä kaula ja eturinta, voimakas rintakehä, 

vahva runko, hieno häntä, hyvät takakulmat, hyvä karvanlaatu, kauniissa kunnossa, 

vetävä askel, reipas käytös VAL ERI 1 SA, PU-1, CACIB, ROP 

 

38. Orivesi 16.7.2016 Päivi Eerola 

Blackadder Deti Arbata FI16087/16 

Erinomainen sukupuolileima, sopiva luusto, komea pitkä pää, silmät voisivat olla 

tummemmat, tarpeeksi ryhdikäs, rintakehä tarvitsee vielä tietenkin aikaa, erinomainen 

polvi- ja kinnerkulmaus, hyvä häntä, lupaava askelpituus, miellyttävä käytös, esitetään 

edukseen, näyttää ikäiseltään, komea PEK 1 KP, ROP-PENTU 

Yard Guardian Azov FI51375/15 

Hyvä koko, selvä sukupuolileima, sopiva luusto, hyvin tasapainoiset kulmaukset, 

lupaava askelpituus, keskipitkä kallo, vapaa ylälinja, hyvä hännänkiinnitys, 

keskiruskeat silmät, selvä eturinta, rintakehä tarvitsee vielä aikaa, lupaava karvanlaatu, 

kallossa vielä pyöreyttä, erinomainen käytös, esitetään edukseen JUN ERI 1 



Zornoi Oz FI16722/13 

Hieman pitkä uros, keskikoko, keskivahva luusto, urosmainen pää, jossa 

yhdensuuntaiset linjat, keskiruskeat silmät, hieman paksu kaula, nouseva ylälinja, 

erityisesti liikkeessä, tarpeeksi tilava rintakehä, leveät etu- ja kapeat takaliikkeet, 

runsas karvapeite, joka voisi olla hieman karheampi, esitetään edukseen, iloinen 

hännänpää AVO EH 1 

Zornoi Odyss FI16728/13 

Hyvä koko, selvä sukupuolileima, keskivahva luusto, pitkä lanneosa, ylälinjassa 

pehmeyttä, komea narttumainen pää, keskiruskeat silmät, rintakehä saisi olla 

täyteläisempi, tehokkaat liikkeet, hieman kapea takaliike, karvanlaatu saisi olla 

karkeampi, erinomainen käytös, esitetään edukseen AVO ERI 1 

 

39. Mäntsälä 16.7.2016 Paavo Mattila 

Black Lara Deti Arbata LV-37384/16 

Kaunis, erittäin hyvä pentu, hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, erinomainen runko, 

ylälinja ja raajat, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös PEK 1 KP, ROP-PENTU 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

Erinomainen uros, erittäin hyvä pää, erinomainen runko, ryhdikäs ylälinja, erittäin hyvä 

luusto, riittävät kulmaukset, hyvä hännänkiinnitys, erinomaiset sivuliikkeet, karva voisi 

olla vieläkin karkeampi, miellyttävä käytös VAL ERI 1 SA, PU-1, ROP 

 

40. Helsinki 23.7.2016 Hilkka Salohalla 

Bojai Katie Lee FI29574/11 

Hieman pulskassa kunnossa esitetty pitkärunkoinen narttu jolla hyvä kuono mutta kallo 

saisi olla tasaisempi ja pään linjat yhdensuuntaisemmat, hyvä rintakehä, mutta pitkä 

lanne, puutteellinen eturinta, riittävä luusto, liikkuu voimattomalla hiipivällä askeleella, 

karvan tulisi olla karkeampi AVO H 

 

41. Pori 30.7.2016 Rune Fagerström 

Bojai Rusya Marusya FI 56312/15 

9 kk erittäin hyvin kehittynyt, erinomainen koko, erinomaiset rungon mittasuhteet, oikea 

raajakorkeus, hyvä pään pituus, kallo tulee vielä kehittyä, sopiva otsapenger, alaleuka 

voisi olla leveämpi, hyvät silmät, hyvä kaula liittyy oikein lapoihin, vielä hieman kapea 

edestä, oikean mallinen rintakehä, hyvä rintalastan pituus, voimakkaat 

takakulmaukset, erinomainen luusto, hyvä takaosan leveys, hieno luonne, liikkuu hyvin 

sivulta, näyttävä kehys, joka tarvitsee vielä aikaa PEK 1 KP, ROP-PENTU 

Lorenzo S Zoloto Grada RKF42222552 

15 kk kookas uros, kompakti uros jolla saisi olla pidempi rintakehä ja rintalasta, antaisi 

paremmat mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, vahva pää joka voisi olla aavistuksen 

pidempi malliltaan, hyvä vahva kuono-osa, hyvä purenta, hieman vaaleat silmät, hyvä 

kallon leveys, sopiva kaula, eturinta saisi olla selvempi, vielä kapea edestä, riittävä 

rintakehän syvyys kyynärpäiden kohdalla, lyhyt lantio, reisi saisi olla pidempi, 

erinomainen luusto, hyvä karvanlaatu, hyvät käpälät, kookas uros joka tarvitsee vielä 

lisää aikaa, hyvä luonne JUN EH 1 



Astra Fidelis Dunhill FI52727/15 

20 kk hyvä koko, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä raajakorkeus, erinomainen pään 

pituus, hyvät yhdensuuntaiset linjat, riittävä otsapenger, hyvät silmät, hyvä kouno-osa, 

hyvät korvat, sopiva kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, seisoo mielellään hieman 

kapeasti edestä, hyvä rinnansyvyys, riittävä rintakehä, hyvä takaosan leveys, riittävät 

takakulmaukset, ylälinjan tulee vahvistua, tänään hieman pyöristää lannetta liikkeessä, 

erinomainen luusto, hyvä karvanlaatu, erinomainen luonne, hyvät sivuliikkeet, hyvä 

nuori koira joka tarvitsee lisää aikaa NUO ERI 1 

Anakin FI11574/11 

5 v. erinomainen koko ja tyyppi, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, 

voimakas vahva pää, hyvä tasainen kallo, hyvät, silmät, hyvä purenta, vahva kaula, 

tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, oikean mallinen rintakehä, erinomainen 

luusto, hyvät käpälät, hyvä karva, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen luonne ja 

käyttäytyminen, hieno kokonaisuus VAL ERI 1 SA, PU-1, CACIB, ROP 

Zornoi Odyss FI16728/13 

3 v. erinomainen koko, hyvä pään pituus jossa sopiva voimakkuus, hyvä otsapenger, 

hyvät tummat silmät, erinomainen kaula, eturinta saisi olla selvempi, rintakehän tulee 

vielä kehittyä, itkä lanneosa, riittävät takakulmaukset, riittävä luusto, pehmeyttä 

välikämmenissä, hyvät käpälät, väri ja karva ok, koira tarvitsee vahvemman ylälinjan, 

luonne ok AVO EH 1 

Bojai Polina Star FI50966/13 

3 v. pieni narttu joka saisi olla korkearaajaisempi, hyvä sukupuolileima, hyvät tummat 

silmät, riittävän täytekläinen kuono-osa, hyvä kallon leveys, tyypillinen kaula, hyvän 

mallinen rintakehä, hyvä lantio ja takaosan leveys, hyvä karvanlaatu, liikkuu erittäin 

hyvin, kokoon sopiva luusto, miellyttävä käytös VAL EH 1 

Bojai Ebonite FIN52123/07 

9v. hyvin tasapainoinen veteraani, hyvä koko, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä 

sukupuolileima, hyvän mallinen pää, hyvä kuono-osa, hyvät tummat silmät, hyvä vahva 

kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, kokoon sopiva luusto, hyvä kinner, 

liikkuu erittäin hyvin, hieman ohut kaula tänään, miellyttävä käytös, hieno rodun 

edustaja VET ERI 1 SA, PN-1, VSP, ROP-VET 

 

42. Kuopio 5.8.2016 Miklos Levente, Unkari 

Lorenzo S Zoloto Grada RKF42222552 

Substanceful male, very good proportion, nice head, typical topline, deep chest, in the 

front stand too narrow, free movement, good quality of the coat (voimakas uros, erittäin 

hyvät mittasuhteet, kaunis pää, tyypillinen ylälinja, syvä rintakehä, seisoo edestä liian 

ahtaasti, vapaat liikkeet, hyvä turkinlaatu) JUN ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 

Unnaz Alm Leonid FI11308/14 

Substanceful male, not the best proportions, nice head, strong back, too long loin, very 

short croup, deep chest, in the front stand very narrow, slightly cow hocked, good 

movement, little bit soft coat (voimakas uros, ei parhaat mittasuhteet, kaunis pää, 

vahva selkä, liian pitkä lannneosa, erittäin lyhyt lantio, syvä rintakehä, edestä seisoo 



erittäin kapeasti, hieman pihtikinttuinen, hyvät liikkeet, hieman pehmeä karva) AVO 

ERI 1 

Leijonattaren Eliisa Emäntä FI55780/14 

Not enough typical, too legged bitch need more substance, untypical too narrow skull, 

too long muzzle, topline should be better, in the frond stand very narrow, need more 

angulation, free movement (Ei riittävän tyypillinen, liian jalkava narttu, tarvitsee voimaa, 

epätyypillinen liian kapea kallo, liian pitkä kuono, ylälinjan tulisi olla parempi,  seisoo 

edestä erittäin kapeasti, tarvitsee enemmän kulmauksia, vapaat liikkeet) NUO H 

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

Not enough typical, middle size bitch, too narrow scull, pointy muzzle, elegant neck, 

strong back, empty forechest, in the front stands too narrow, rear correct, driveful 

movement, not correct grooming (ei riittävän tyypillinen, keskikokoinen, liian kapea 

kallo, teräväkärkinen kuono, elegantti kaula, vahva selkä, tyhjä eturinta, seisoo edestä 

liian kapeasti takaosa oikea, vetävät liikkeet, ei oikea trimmaus) VAL EH 1 

 

43. Nokia 6.8.2016 Anita Al-Bachy 

Mardenas Mir Djadja Vanja FI44442/15 

9kk erinomaiset mittasuhteet sekä korkeuden omaava nuori herra, erinomainen kallo & 

kuono-osa, erinomaiset korvat, hyvä puren ta, vahvat hampaat, erinomainen kaula, 

säkä ja selkä, oikea asentoinen häntä, oikea rintakehän muoto, vahva luusto, 

erinomaiset käpälät, rotutyypilliset liikkeet, oikean laatuinen karva tulossa JUN ERI 1 

SA, PU-1, SERT, ROP 

Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 

9kk keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, hyvä purenta, vahvat hampaat, 

tasapainoinen kallo, jonka tulee vielä voimistua, oikeat pään linjat, vaaleat silmät, hyvät 

korvat, hyvä kaula, säkä voisi olla selvempi, riittävä runko, eturinnan tulee kehittyä, 

sopivasti kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, liikkuu vielä kovin ahtaasti takaa ja 

löysästi edestä, karva vaihtumassa, oikea laatu tulossa JUN EH 1 

 

44. Kuopio 6.8.2016 Soile BIster 

Lorenzo S Zoloto Grada RKF42222552 

Hyvän kokoinen, hyvä luustoinen maskuliininen uros, ikäisekseen hyvin kehittynyt, 

toivoisin yhden suuntaisemmat pään linjat, turhan lyhyt kaula, jyrkkä lantio, 

voimakkaasti selälle kiertyvä häntä, köyristää mielellään selkäänsä, lupaavat liikkeet, 

hyvä karvanlaatu, tulisi siesta tasapainoisemmin takaraajoillaan, hyvä luonne JUN  

EH 1 

 

45. Kuopio 7.8.2016 Nina Karlsdotter 

Lorenzo S Zoloto Grada RKF42222552 

Kraftfult maskulint hund, bra proportioner, lite ljusa ögon, välburna öron, bra hals, 

korrekt lätt sluttande rygglinje, välansatt svans som skulle bäras rakare, bra kropp för 

åldern men behöver tid för att få korrekt bredd och volym, ännu small I fronten, bra 

benstomme, välvinklad, välgående från sidan, small bak och lite lös fram, utmärkt 

pälskvalitet, bra färg, välvisad (Voimakas maskuliininen uros, hyvät mittasuhteet, 



hieman vaaleat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, oikea kalteva ylälinja, hyvin 

asettunut häntä jonka voisi kantaa suoremmin, hyvä runko ikäisekseen mutta tarvitsee 

aikaa vahvistuakseen ja voimistuakseen, vielä kapea edestä, hyvä luusto, hyvin 

kulmautunut, liikkuu hyvin sivulta, ahtaasti takaa ja hieman  löysästi edestä, 

erinomainen karvanlaatu, hyvä väri, hyvin esitetty) JUN ERI 1 

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

Feminint huvud som borde vara bredare och kraftfullare I sin helhet, bra ögon och 

öron, bra hals, platt överlinje, kroppen borde vara bredare och ha mer volym, bra 

proportioner, utmärkt benstomme, tilräkligt vinklad, vägvinnande rörelser, bra från 

sidan, small bak, lös fram, bra päls, frisyren ok, tyvärr alltför liten, därav priset 

(Feminiininen pää jonka pitäisi olla leveämpi ja voimakkaampi kokonaisuudessaan, 

hyvät silmät ja korvat, tasainen ylälinja, rungon tulisi olla tilavampi ja voimakkaampi, 

hyvät mittasuhteet, erinomainen luusto, oikeat kulmaukset, maatavoittavat liikkeet, 

hyvät sivuliikkeet,kapeat taka ja läysät edestä, hyvä karva, trimmaus ok, valitettavasti 

kaikkea vähän, siitä palkintosija) VAL EH 1 

 

46. Raisio 13.8.2016 Vojislav Al Daghistani 

Morgan Yablunevyi Tsvit UKU.0272615 

Bite correct full & complete, head in type, dog is very nice developeing, correct 

anatomy, good proportions, rearlegs are going a bit close in rear, cowhocks (oikea 

täysi purenta, tyypillinen pää, koiran on hyvin kehittynyt, oikea anatomia, hyvät 

mittasuhteet, kapea edestä, pihtikinttu) PEK 1 KP, ROP-PENTU 

Astra Fidelis Dunhill FI52727/15 

Bite correct, correct type of head, correct height, topline correct, well developed 

forechest, well set tail, enough angulated, in movement correct but still has to be better 

developed (oikea purenta, oikean mallinen pää, oikea korkeus, oikea ylälinja, hyvin 

kehittynyt eturinta, hyvin asettunut häntä, riittävästi kulmautunut, liikkuu oikein mutta 

silti pitää olla paremmin kehittynyt) NUO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 

 

47. Oulu 13.8.2016 Livija Zizevske 

Unnaz Alm Leonid FI11308/14  

Good size and format, well boned, enough correct head, a little bit short neck, strong 

topline, good set tail, deep in chest, a little bit loose elbows and weak pasterns, 

enough correct rear and angulations, not balanced movement, very good coat and 

temperament, could be better handling (Hyvä koko ja muoto, hyvä luusto, riittävän 

oikea pää, hieman lyhyt kaula, vahva ylälinja, hyvin asettunut häntä, syvä rintakehä, 

hieman läysät kyynärpäät ja heikot välikämmenet, riittävän korrekti takaosa ja 

kulmaukset, liikkeet eivät tasapainossa, erittäin hyvä karva ja temperamentti, voitaisiin 

esittää paremmin) AVO EH 1 

Bojai Rusya Marusya FI 56312/15 

Good type, size and format, medium bone, good proportion head, enough long neck, a 

little bit soft topline, in this moment narrow front, excellent deep chest, good rear 

angulation, typical movement, excellent temperament and coat (hyvä tyyppi, koko ja 

muoto, hyvät pään mittasuhteet, riittävän pitkä kaula, hieman pehmeä ylälinja, tällä 



hetkellä kapea edestä, erinomainen syvä rinta, hyvät takakulmaukset, tyypilliset 

liikkeet, erinomainen temperamentti ja karva) JUN ERI 1 SA, PN-1, SERT, ROP 

Mardenas Mir Dojarka FI44444/15 

Good type, excellend boned formad and size, nice good proportion head, a little bit 

short neck, soft topline, a little bit arched loin, excellent deep chest, enough correct 

front, good rear and angulations, excellent temperament and coat (hyvä tyyppi, 

erinomainen luusto, muoto ja koko, kaunis hyvämittasuhteinen pää, hieman lyhyt 

kaula, pehmeä ylälinja, hieman kaartuva lanneosa, erinomainen syvä rintakehä, 

riittävän korrekti etuosa, hyvä takaosa ja kulmaukset, erinomainen temperamentti ja 

kulmaukset) JUN ERI 2 

 

48. Mikkeli 13.8.2016 Juta Haranen 

Blackadder Deti Arbata FI16087/16 

Vahva, urosmainen pää, hyvä iso kirsu, korrekti purenta, isot hampaat, lähes paralellit 

pään linjat, silmät voisivat olla hieman tummemmat, hyvät mittasuhteet, riittävästi 

kehittynyt ikäisekseen, eturinta pitäisi voimistua, karvanlaatu voisi olla parempi, hyvä 

luusto ja kulmaukset, liikkuu erittäin hyvälä askeleella, sivuliikkeet erittäin hyvät, takaa 

hieman ahdas, tarvitsee kehätottumusta JUN ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 

Zornoi Oz FI16722/13 

3,5-v, vahva uros, riittävän pitkä pää, korrektit silmät, paralellit päänlinjat, korrekti 

purenta, isot hampaat, vahva selkä, sopiva luusto, karvanlaatu saisi olla parempi, 

liikkuu hyvällä työnnöllä & hyvällä askeleella, hieman ahdas takaa, hieman heittelevät 

etuliikket, hyvä temperamentti  AVO ERI 1 SA, PU-2, VASERT 

Mardenas Mir Dasha  FI44437/15 

1v. hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyväntyyppinen pää, paralellit pään linjat, 

korrekti purenta, isot hampaat, silmien väri ok, sopivasti kehittynyt ikäisekseen, 

tarvitsee aikaa, hyvä luusto, liikkuu hyvällä askeleella, esitetään hyvin JUN ERI 1 SA 

PN-1, SERT, VSP 

 

49. Kouvola 20.8.2016 George Schogol 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

4 years old, medium size & stronght, good lines of the head but head should be 

stronger for a male, topline is strong enough but there is not enough substance in 

general, should have more extention in movement (4 vuotias keskikokoinen ja 

keskivahva, hyvät pään linjat, mutta pään tulisi olla vahvempi urokselle, ylälinja on 

riittävän vahva mutta kokonaisuudessaan ei ole riittävästi voimaa, pitäisi olla enemmän 

ulottuvuutta liikkeessä) VAL EH 1 

 

50. Kokkola 21.8.2016 Jari Laakso 

Juger Edelweiss Naslednik Prestola FI51893/15 

20 kk, tyypiltään erinomainen joskin karvapeite on vielä kesken ja aavistuksen 

pehmeä, hyvä rungon tilavuus, hiukan pehmeyttä ylälinjassa, hyvä eturinta, hyvät etu-, 

riittävät takakulmaukset, voimakas pää, otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä 



kuono-osa, liikkeessä korkea häntä, hyvät sivuliikkeet, eestaas liikkeessä vielä 

pehmeyttä NUO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 

Mardenas Mir Dojarka FI44444/15 

13 kk, hyvä rungon tilavuus, hyvä raajaluusto, hieman pehmeyttä ylälinjassa, lupaava 

eturinta, hyvät etu-, riittävät takakulmaukset, hyvä kallo, otsapenger saisi olla 

voimakkaampi, täyteläinen kuono-osa, hyvä suu, hyvät etuliikkeet, hiukka kapeutta 

takaliikkeessä, lupaava karvapeite JUN ERI 1 SA PN-1, SERT, VSP 

 

51. Heinola 21.8.2016 Branislav Rajic 

Zajuran Azov FI51375/15 

11 months, masculine head, some dewlap, strong neck & shoulders, very strong leg 

bones, correct topline & ribcage, excellent angulations, soft coat, nice colour, very well 

balanced for early age ( 11 kuukautta, maskuliininen pää, hieman löysää kaulanahkaa, 

vahva kaula ja lavat, erittäin vahva raajaluusto, oikea ylälinja ja rintakehä, erinomaiset 

kulmaukset, pehmeä karva, kaunis väri, erittäin tasapainoinen nuori) JUN ERI 1 SA, 

PU-2, VASERT 

Budyonovka Charovnik Casimir FI27069/13 

3 years, very masculine, strong & compact, beautiful head, excellent muzzle, correct 

front, very strong bones, excellent topline & angulations, very sound movement, 

excellent coat & colour (3 vuotias erittäin maskuliininen, vahva ja tiivis, kaunis pää, 

erinomainen kuono, oikea etuosa, erittäin vahva luusto, erinomainen ylälinja ja 

kulmaukset, erittäin tasapainoiset liikkeet, erinomainen karva ja väri) AVO ERI 1 SA, 

PU-1, SERT, ROP 

 

52. Helsinki 27.8.2016 Siewert Falk-Rüdiger 

Zajuran Azov FI51375/15 

Excellent in body, excellent angulations, nice head, dark eyes, good earset, straight in 

front, breast could be bit deeper, very good topline, excellent tailset, excellent hair 

condition but bit mixed in quality, excellent movement (Erinomainen runko, erinomaiset 

kulmauksetn kaunis pää tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, suora edestä, 

rintakehä voisi olla hieman syvempi, erittäin hyvä ylälinja, erinomainen 

hännänkiinnitys, hyvä turkin kunto mutta hieman sekalainen laadultaan, erinomaiset 

liikkeet) JUN ERI 1 SA PU-1, SERT, ROP 

 

53. Riihimäki 3.9.2016 Jaroslava Ovesna 

Mardenas Mir Djadja Vanja FI44442/15 

13 months old male, well balanced, correct head, very diserable ears, excellent topline, 

very good angulations, coat not yet fully developed, excellent presentation (13 

kuukautta vanha uros, tasapainoinen, oikea pää, erittäin toivottavat korvat, 

erinomainen ylälinja, erittäin hyvät kulmaukset, karva ei ole vielä täysin kehittynyt, 

erinomaisesti esitetty) JUN ERI 1 SA, PU-2, SERT 

Budyonovka Charovnik Casimir FI27069/13 

3 years old male, well balnced, typical head, very good topline, a bit free elbow, good 

movement, excellent presentation (3 vuotias uros, tasapainoinen, tyypillinen pää, 



erittäin hyvä ylälinja, hieman löysät kyynärpäät, hyvät liikkeet, erinomaisesti esitetty) 

AVO ERI 1 SA, PU-3, VASERT, CACIB 

Gangster Yablunevyi Tsvit FI37844/09 

8 years old short compact male, excellent head, very good chest, excellent movement, 

typical presentation (8 vuotias lyhyt ja tiivis uros, erinomainen pää, erittäin hyvä 

rintakehä, erinomaiset liikkeet, tyypillinen esiintyminen) VET ERI 1 SA, PU-1, ROP, 

ROP-VET 

Budyonovka Chervona Matrehka FI27073/13 

3 years old female, well balanced, very good head, nice ears, very good topline, very 

good movement, a bit soft hair, good presentation (3 vuotias narttu, tasapinoinen, 

erittäin hyvä pää, kauniit kotvat, erittäin hyvä ylälinja, erittäin hyvät liikkeet, hieman 

pehmeä karva, hyvä esiintyminen) AVO ERI 1 SA, PN-1, SERT, CACIB, VSP 

54. Porvoo 10.9.2016 Birgita Kremser 

Budyonovka Direktor Udashi FI44481/14 

Big strong male, excellent type, correct body proportions, excellent coat quality, typical 

masculine head, strong muzzle, eyes medium brown, excellent topline & tail, correct 

chest depth, forechest needs more filling, correct hindquarters, typical side moves in 

front could be better (suuri vahva uros, erinomainen tyyppi, oikeat rungon mittasuhteet, 

erinomainen karvanlaatu, tyypillinen maskuliininen pää, vanva kuono, keskiruskeat 

silmät, erinomainen yläkinja ja häntä, oikea rinnnansyvyys, eturinta tarvitsee täytettä, 

oikeat takakulmaukset, tyypilliset sivuliikkeet, etuliike voisi olla parempi) AVO ERI 1 

SA, PU-1, SERT, VSP 

Bojai Patritsija FI50962/13 

Small bitch, short enough in body, correct coat quality, correct size of head, bit 

rounded skull, muzzle could be stronger, excellent eyes, very well high carried neck, 

firm back, little rounded croup, tail could be better carried, correct chest depth, enough 

forechest, hind quarters very angulated, moves very well (pieni narttu, riittävän lyhyt 

runko, oikea karvanlaatu, oikean kokoinen pää, hieman pyöristynyt kallo, kuono voisi 

olla vahvempi, erinomaiset silmät, erittäin hyvä korkealla kannettu kaula, tiivis selkä, 

hieman pyöristynyt lantio, voisi kantaa häntänsä paremmin, oikean rinnan syvyys, 

riittävä eturinta, takaraajat hyvin kulmautuneet, liikkuu erittäin hyvin)  AVO ERI 2 SA 

PN-2, VASERT 

Budyonovka Chernaya Jekaterina FI27071/13 

Strong typical bitch, excellent coat quality, nice head, flat skull, strong muzzle, dark 

brown eyes, correct, topline, correct body, excellent angulations, moves with parallel 

legs (vahva tyypillinen narttu, erinomainen turkinlaatu, kaunis pää, litteä kallo, vahva 

kuono, tummanruskeat silmät, oikea ylälinja, oikea runko, erinomaiset kulmaukset, 

liikkuu yhdensuuntaisesti) AVO ERI 1 SA, PN-1, SERT, ROP 

 

55. Eckerö 24.9.2016 George Kostopoulos, Kreikka 

Astra Fidelis Dunhill FI52727/15 

Masculine, well bodied and proportions for age, developed head with strong muzzle, 

strong bones, good angulates, level back and croup, densh coat, moves well when he 

settles (maskuliininen, hyvä runko ja mittasuhteet ikäisekseen, kehittynyt pää jossa 



vahva kuono, vahva luusto, hyvät kulmaukset, tasainen selkä ja lanne, tiivis? karv, 

liikkuu asettuessaan hyvin)  NUO ERI 1 SA, PU-4, VASERT 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 

Masculine, well bodied, on the taller side, developed head, dark eyes, strong neck and 

bones, densh coat, flat croup, medium strong rear, moves smothley, could have more 

power (maskuliininen hyvä runko, suurimmasta päästä, kehittynyt pää, tummat silmät, 

vahva kaula ja luusto, tiivis? karva, tasainen lantio, keskivahva taka, liikkuu 

tasapainoisesti voisi olla enemmän voimaa) VAL ERI 2 SA, PU-3 VACACIB 

Argus Electra Lugh Lamhfhada PKR.II-118872 

Masculine, well bodied and proportions, a bit heavier chest and neck, strong bones 

and topline, correct angulates, densh coat, free movement with enough power 

(maskuliininen, hyvä runko ja mittasuhteet, hieman raskas rintakehä ka kaula, vahva 

luusto ja ylälinja, oikeat kulmaukset, tiivis? tyrkki, vapaat liikkeet joissa riittävästi 

voimaa) VAL ERI 1 SA, PU-1, SERT, CACIB, ROP, FI MVA 

Gangster Yablunevyi Tsvit FI37844/09 

Good condition for age, well bodied and proportions, balanced head, dark eyes, strong 

bones, enough neck and angulates, dens coat, moves with enough power (ikäisekseen 

hyvässä kunnossa, hyvä runko ja mitasuhteet, tasapainoinen pää, tummat simät, 

vahva luusto, riittävästi kaulaa ja kulmauksia, tiivis? turkki, riittävästi voimaa liikkeessä) 

VET ERI 1 SA, PU-2, ROP-VET 

Katerina Iz Chigasovo SE 47398/2015 

Feminine, well bodied for age, slightly longer, balanced and developed head, enough 

neck length, strong bones, flat croup, medium but balanced angulates, good side 

movements, could be a bit more positive coming and going (feminiininen, ikäisekseen 

hyvä runko, hieman pitkä, tasapainoinen jja kehittynyt pää, riittävän pitkä kaula, vahvat 

luut, litteä lantio, keskivoimakkaat mutta tasapainoiset kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, 

like voisi olla hieman positiivisempi edestä ja taka) NUO ERI 1 

Ajda Lada Russkaya Nochnaya Zvezda SE10766/2014 

Feminine, well bodied and proportions, also elegant, balanced head, good neck and 

angulates, strong bones, densh coat, free movement (feminiininen, hyvä runko ja 

mittasuhteet, myös elegantti, tasapainoinen pää, hyvä kaula ja kulmaukset, vanva 

luusto, tiivis? turkki, vapaat liikkeet) AVO ERI 1 SA, PN-1, SERT, CACIB, VSP, FI 

MVA 

 

56. Hämeenlinna 2.10.2016 Juta Haranen, Viro 

Lorenzo S Zoloto Grada RKF42222552 

17 kk, hyvin kehittynyt ikäisekseen, uros jolla riittävä pään pituus, lähes paralellit pään 

linjat, haluaisin nähdä enemmän säkää, rintakejhä saisi kehittyä, polvikulma saisi olla 

parempi, sopiva luusto, sivuliike hyvä, taka erittäin ahdas ja edestä myös, esitetään 

hyvin JUN EH 1 

Zeus Iz Chernoy Rati FI39757/14 

yli 2 v, vahva uros jolla maskuliininen pää jossa paralellit pään linjat, sopiva kaulan 

pituus, vahva selkä, voisi olla enemmän säkää, hyvät liikkeet, hyvä potku 



sivuliikkeessä, takaliikkeet ok, tyypillinen karva ja esitetään hyvin AVO ERI 1 SA, PU-

2, SERT 

Gangster Yablunevyi Tsvit FI37844/09 

vahva uros joka ei näytä ikäiseltään, hyvä pää jossa paralellit linjat, vahva kroppa, 

hyvät kulmaukset ja luusto, vahva selkä, oikea karva, liikkuu hyvällä askelpituudella ja 

potkulla, esitetään hyvin VET ERI 1 SA, PU-1, ROP, ROP-VET 

Black Lara Deti Arbata LV-37384/16 

10 kk, hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvä pitkä pää, hyvät mittasuhteet kropassa, hyvät 

paralellit pään linjat, hyvä luusto ja kulmaukset, kauniit tummat silmät, liikkuu hyvällä 

pitkällä askelpituudella, esitetään hyvin JUN ERI 1 SA, PN-1, SERT, VSP 

Mardenas Mir Dimitra FI44440/15 

11 kk ikäinen mutta vielä pentumainen narttu jolla hyvä pitkä pää jossa paralellit linjat, 

tarvitsee aikaa kehittyäkseen, sopiva luusto, kulmaukset ok, karva voisi olla parempi, 

liikkuu tehokkaasti, mutta pentumaisesti, esitetään hyvin JUN ERI 2 

 

57. Seinäjoki 22.10.2016 Aire-Piret Pärn, Viro 

Finnkoshmar Gandalf FI22590/16 

7 kk, hyvät pään mittasuhteet mutta silmien väri pitäisi olla tummempi, hyvä kaula, 

pentumaisen pehmeä ylälinja, hyvä häntä ja sen kiinnitys, ikäisekseen hyvä rintakehä, 

liikkuu pentumaisesti mutta pitkällä askeleella PEK 1 KP, ROP-PENTU 

Juger Edelweiss Naslednik Prestola FI51893/15 

22 kk, hyvän kokoinen uros, hyvä pää, purenta ok, mutta hampaiden koko pitäisi olla 

parempi, kaula voisi olla hieman pidempi ja ylälinja rodunomaisempi, hyvä eturinta, 

mutta rintakehä vielä kehitysvaiheessa, liikkueassa etuaskel pitäisi olla pidempi ja 

taka-askel voimakkaampi, karvanlaatu voisi olla karheampi NUO ERI 1 

Mardenas Mir Cerjoza FI32342/13 

3v, hyvän kokoinen uros, hyvät pään mittasuhteet, purenta ok mutta elimmaiset 

etuhampaat ovat uponneet ikeneeseen, kaula pitäisi olla pidempi ja ylälinja 

yhdenmukaisempi, hyvä häntä, heikko eturinta, riittävä rintakehän syvyys, liikunnassa 

ahdas edestä ja taka, sivuliikkeessä etuaskel pitäisi olla pidempi ja taka-askel 

voimakkaampi AVO EH 1 

Anakin FI11574/11 

6 v, hyvän kokoinen uros, hyvät pään mittasuhteet, purenta ok, mutta etuhampaat ovat 

uponneet ikeneen, riittävä kaula, ylälinja voisi olla rodunomaisempi, hyvä 

hännänkiinnitys, eturinta pitäisi olla tukevampi, liikkeessä vähän ahdas edessä ja 

takana VAL ERI 1 

Gangster Yablunevyi Tsvit FI37844/09 

melkein 9 v, hyvät pään mittasuhteet, ikä näkyyhampaissa, riittävä kaulan pituus & 

ylälinja & eturinta, hyvä liikunta VET ERI 1 SA, PU-1, ROP, ROP-VET 

Bojai Rusya Marusya FI 56312/15 

11 kuukautta, hyvin pentumainen, hyvät pään mittasuhteet, hyvä purenta, ikäisekseen 

hyvä eturinta, rintakehän syvyys ja vahvuus pitäisi kehittyä, liikkuu hyvällä askeleella 

mutta pentumaisen penmeästi ja epävakaasti, hyvin pehmeä karvanlaatu JUN ERI 1 

 



58. Lahti 29.10.2016 Rob Douma 

Mardenas Mir Cerjoza FI32342/13 

3 years old male of correct size and length of body, he has medium long head with 

parallel lines, correct bite, correct eyes, correct neck, he has a level topline, correct tail 

set, I’d like to see a bit more angulation in front area, correct bone and compact feet, 

I’d like to see more chest development, a bit narrow, I’d like to see more over shape of 

rib, medium harsh coat, on the move I’d like to see better balance behind, likes pacing 

very much (3-vuotias uros jolla oikea koko ja rungon pituus, keskivahva pää jossa 

yhdensuuntaiset linjat, oikea purenta, oikeat silmät, oikea kaula, hänellä on tasainen 

ylälinja, oikea hännänkiinnitys, toivoisin paremmat etukulmaukset, oikea luusto ja tiiviit 

käpälät, toivoisin kehittyneemmän rintakehän, hieman kapea, haluaisin nähdä 

kaarevammat kylkiluut, keskikarkea karva, takaliike saisi olla yhdensuuntaisempi, 

peitsaa mielellään) AVO EH 1 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 

6 years and 9 months, Robüst type, excellent proportions, masculine head with parallel 

lengths, dark eyes, strong muzzle, correct scissor bite, good neck, slightly pronounced 

withers, correct topline, croup and tail set, well angulated in front and rear, strong 

bones, correct feet, lovely coat, moves with drive, well presented (6 vuotta 9 kuukautta, 

vankkarakenteinen tyyppi, erinomaiset mittasuhteet, maskuliininen pää jossa 

yhdensuuntaiset pituudet, tummat silmät, vahva kuono, oikea saksipurenta, hyvä 

kaula, hieman korostuneet lavat, oikea ylälinja, lantio ja hännänkiinnitys, hyvin 

kulmautunut edestä ja taka, vahva luusto, oikeat käpälät, viehättävä karva, liikkuu 

hyvällä työnnöllä, hyvin esitetty)  VAL ERI 1 SA, PU-1, CACIB, ROP 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15  

2 years old medium size, masculine, slightly longer than high, masculine head with 

parallel levels, medium size dark eyes, correct bite, good neck, I’d like to see a bit 

harder topline when standing and on the move, just enough angulated behind also in 

front, correct bones and feet, correct depth of chest, on the move I’d like to see a bit 

more strength behind, could be a bit more straight in the front (2 vuotta 

vanhakeskikokoinen, maskuliininen, hieman korkeuttaan pidempi, maskuliininen pääs 

jossa yhdensuuntaiset linjat, keskikokoiset tummat silmät, oikea purenta, hyvä kaula, 

toivoisin hieman voimakkaamman ylälinjan seistessä ja liikkeessä, juuri riittävästi 

kulmautunut taka ja edestä, oikea luusto ja käpälät, oikea rinnansyvyys, takaliike saisi 

olla suorempi, voisi olla suorempi edestä) VAL ERI 2 

Black Lara Deti Arbata LV-37384/16  

11 months, very lovely youngster of correct size and length of body, feminine head, 

well proportioned, almost parallel lines, dark eyes, correct bite, good neck withers and 

slightly sloping topline, angulated in balance, correct depth oh chest, good bone and 

compact feet, moves with drive, shows a lot of quality (11 kuukautta, erittäin kaunis 

nuori jolla oike koko ja rungon pituus, feminiininen pää, hyvät mittasuhteet ja meko 

yhdensuuuntaiset linjat, tummat silmät, oikea purenta,hyvä kaula ja säkä, sieman 

laskeva ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, oikea rinnansyvyys, hyvä runko ja tiiviin 

käpälät, liikkuu hyvällä työnnöllä, esittää paljon laatua)  JUN ERI 1 SA, SERT, VSP 

Mardenas Mir Dimitra FI44440/15  



15 months, medium size bitch, correct length of body, feminine head, correct 

proportions, correct bite, medium brown eyes, correct neck, I’d like to see a harder 

topline on the move and standing, correct croup and tail set, well angulated behind, 

needs more angulations in front, correct bone, compact feet, on the move correct 

behind, I’d like to see more stability in front and back, correct coat texture, well 

presented (15 kuukautta, keskikokoinen narttu, oikea rungon mitta, feminiininen pää, 

oikeat mittasuhteet, keskiruskeat silmät, oikea kaula, haluaisin nähdä voimakkaamman 

ylälinjan seistessä ja liikkeessä, oikea lantio ja hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut 

taka, tarvitsee enemmän etukulmauksia, oikea luusto, tiiviit käpälät, liikkeessä korrekti 

taka, toivoisi enemmän tasapainoa eteen ja taakse, oikea karvanlaatu, hyvin esitetty) 

JUN EH 2 

Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 

15 months, medium size, a bit longer than height, feminine head, correct proportioned 

skull and muzzle, dark oval shape eyes, correct bite, parallel correct neck and withers, 

I’d like to see a harder topline standing and the move, correct croup and angulation 

behind, I’d like to see a bit more angulation in front, correct bone, compact feet, correct 

texture of coat, on the move correct behind, a bit narrow in front, shows quality, needs 

time all over (15 kuukautta, keskikokoinen, hieman korkeuttaan pidempi, feminiininen 

pää, oikeat kuonon ja kallon mittasuhteet, tummat soikean muotoiset silmät, oiea 

purenta, yhdensuuntainen oikea kaula ja lavat, haluaisin nähdä voimakkaamman 

ylälinjan seistessä ja liikkeessä, oikea lantio ja takakulmaukset, toivoisin enemmän 

tukulmauksia, oikea luusto, tiiviit käpälät, oikea turkin laatu, liilleessä oikea takaa 

edestä hieman kapea, näyttää laatua, tarvitsee aikaa kaikkialle) JUN EH 3 

Mardenas Mir Dasha FI44437/15 

1,5 years bitch of correct size and length of body, still needs more time to develop in 

body, feminine head with almost parallel lines, medium brown eyes, scissors bite, well 

placed ears, good neck and withers, I’d like to see harder topline standing and on the 

move, correct croup and tail set, well angulated behind, needs more angulations in 

front, correct bone, compact feet, nice coat texture, on the move correct behind, I’d like 

to see more stability in front and behind (1,5 vuotias narttu jolla oikea koko ja rungon 

pituus, runko tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen, feminiininen pää melko 

yhdensuuntaiset linjat, keskiruskeat silmät, saksipurenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä 

kaula ja säkä, haluaisin nähdä voimakkaamman ylälinjan seistessä ja liikkeessä, oikea 

lantio ja hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut taka, tarvitsee enemmän kulmauksia 

eteen, oikea luusto, tiiviit käpälät, hyvä karvanlaatu, liikkeessä oikea taka, haluaisin 

enemmän tasapainoa eteen ja taakse) NUO EH 1 

Budyonovka Chernaya Jekaterina FI27071/13 

3 years bitch of correct size and length of body, feminine head, I’d like to see a bit 

better parallelism, correct eye shape and colour, correct bite, good neck, I’d like to see 

a bit harder topline standing and on the move, well angulated behind, correct bone, 

strong feet, correct coat texture, on the move I’d like to see a bit more strength behind 

and a more stability in frond and topline, lovely temperament, in general type (3vuotias 

narttu jolla oikea koko ja rungon pituus, feminiininen pää, toivoisin 

yhdensuuntaisemmat linjat, oikean muotoiset ja väriset silmät, oikea purenta, hyvä 



kaula, haluaisin nähdä voimakkaamman ylälinjan seistessä ja liikkeessä, hyvin 

kulmautunut taka, oikea luusto, vahvat käpälät, oikea karvanlaatu, toivoisin suoremmat 

takaliikkeet ja tasapainoisemmat etuliikkeet ja ylälinjan, viehättävä luonne ja yleisesti 

tyyppi)  AVO  ERI 1 

Ajda Lada Russkaya Nochnaya Zvezda SE10766/2014 

Very lovely bitch of correct size and body proportions, feminine head with parallel lines, 

dark eyes, correct bite, good neck, withers and topline, correct croup, tail set and 

angulations behind, also in front, correct bone, compact feet, nice coat, moves with 

drive, correct stability in front (erittäin viehättävä narttu jolla oikea koko ja rungon 

mittasuhteet, feminiininen pää jossa yhdensuuntaise linjat, tummat silmät, oikea 

purenta, hyvä kaula, lavat ja ylälinja, oikea lantio ja jhännänkiinnitysja kulmaukset 

takana sekä edessä, oikea luusto, tiiviit käpälät, kaunis turkki, liikkuu hyvällä työnnöllä, 

oikein tasapainoisesti edestä) VAL ERI 1 SA, PN-2, CACIB 

Assol Iz Radolja RKF2691352 

almost 7 years old bitch of correct size, a bit longer than high, feminine head, I’d like to 

see a bit better paralisim, dark eyes, could be a bit more oval shape, correct bite, good 

neck, a level topline, correct croup and tail set, well angulated behind, I’d like to see a 

bit more angulation in front, well formed ribs, correct coat, on the move correct behind, 

I’d like to see more stability in front, well presented (melkein 7 vuotias narttu oikeaa 

tyyppiä, hieman korkeuttaan pidempi, feminiininen pää jonka toivoisin 

yhdensuuntaisemmaksi, tummat silmät voisivat olla hieman enemmän ovaalin 

muotoiset, oikea purenta, hyvä kaula, tasainen ylälinja, oikea lantio ja hännänkiinnitys, 

hyvin kulmautunut taka, toivoisin hieman patemmat etukulmaukset, hyvän malliset 

kylkikaaret, oikea turkki, liikkeessä oikea takae eteen toivoisin enemmän tasapainoa, 

hyvin esitett) VAL ERI 2 

 

59. Jyväskylä 12.11.2016 Pedro Sanches Delerue, Portugali 

Finnkoshmar Gandalf FI22590/16 

8 month, still very puppy looking, good type, correct head, typical neck, carrect 

proportions, good topline, strong front, correct angulation, could be a bit stronger 

behind, good coat, very promising (8 kuukautta, vielä kovin pentumainen, hyvä tyyppi, 

oikea åpää, tyypillinen kaula, oikeat mittasuhteet, hyvä ylälinja, vahva etuosa, oikeat 

kulmaukset, voisi olla hieman vahvempi takaa, hyvä turkki, erittäin lupaava) PEK 2 KP 

Finnkoshmar Golden Moses Heritage FI22588/16 

7 months, excellent type, strong dog, correct proportions, masculine head, correct 

neck and topline, good chest, well angulated, strong movement, typical coat, very 

promising (7 kuukautta, erinomainen tyyppi, vahva uros, oikeat mittasuhteet, 

maskuliininen pää, oikea kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut, vahvat 

liikkeet, tyypillinen karva, erittäin lupaava) PEK 1 KP, ROP-PENTU 

Bojai Razgulay Sibirjak FI56304/15 

Good size but still needs to develop body and especially the head, correct proportions, 

front a bit loose, especially in movement, good topline, correct angulation, movement 

needs more coordination, typical coat (hyvä koko mutta rungon ja erityisesti pään tulee 

vielä kehittyä, oikeat mittasuhtett, etuosa hieman löysä erityisesti liikkeessä, hyvä 



ylälinja, oikeat kulmaukset, liikkeet tarvitsevat koordinaatiota, tyypillinen turkki) JUN 

EH 3 

Bojai Romanovits FI56303/15 

Medium size, still needs to develop more stucture, excellent proportions, typical 

expression, correct neck and topline, chest needs to get deeper, correct angulation 

especially behind, good movement and coat (keskikokoinen, rakenteen tulee vilä 

kehittyä, erinomaiset mittasuhteet, oikea kaula ja ylälinja, rintakehän tulee syventyä, 

oikein kulmautunut erityisesti taka, hyvät liikkeet ja turkki) JUN ERI 2 

Morgan Yablunevyi Tsvit UKU.0272615 

Excellent size, correct type, strong head, good neck and topline, correct proportions, 

typical movement but needs more power, excellent coat, tail could be better carried 

(erinomainen koko, oikea tyyppi, vahva pää, hyvä kaula ja ylälinja, oikeat mittasuhteet, 

tyypilliset liikkeet mutta tarvitsee lisää voimaa, erinomainen turkki, häntä voisi olla 

paremmin kannettu) JUN ERI 1 

Mardenas Mir Cerjoza FI32342/13 

good size but needs more substance, typical head, good neck, topline should be 

stronger, good angulations, movement needs more coordination, correct coat (hyvä 

koko, mutta tarvitsee enemmän massaa, tyypillinen pää, oikea kaula, ylälinjan tulisi 

olla vahvempi, hyvät kumlaukset, tarvitsee kordinoidummat liikkeet, oikea karva) AVO 

ERI 1 

Anakin FI11574/11 

Good size, strong dog, typical head, good neck and topline, deep chest, correct 

angulation, strong movement, could be better trimmed (hyvä koko, vahva uros, 

tyypillinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, syvä rinta, oikeat kulmaukset, vahvat liikkeet, 

voisi olla paremmin trimmattu) VAL ERI 1 SA, PU-1, CACIB, VSP 

Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 

Medium sized, head should have more parallel planes, good neck and topline, croup a 

bit round, correct angulation, good movement, coat out of show condition 

(keskikokoinen, päässä tulisi olla yhdensuuntaisemmat linjat, hyvä kaula ja ylälinja, 

hieman pyöreä lantio, oikeat kulmaukset, hyvät liikkeet, turkki ei näyttelykunnossa) 

JUN ERI 1 

Mardenas Mir Dasha FI44437/15 

Good size, correct type, needs more confidence in character, correct proportions, 

should have more angulation behind, movement loos in front and too close behind, 

coat out of show condition (hyvä koko, oikea tyyppi, tarvitsee enemmän 

itseluottamusta, oikeat mittasuhteet, pitäisi olla enemmän kulmautunut taka, läysät 

etuliikkeet ja liian ahtaat taka, turkki ei näyttelykunnossa) NUO EH 1 

Finnkoshmar Fasonistaya Devitsa FI54485/13 

Excellent type, good size, strong head, correct neck and topline, deep chest, good 

angulation, strong movement, correct coat, good condition (Erinomainen tyyppi, hyvä 

koko, vahva pää, oikea kaula ja ylälinja, syvä rinta, hyvät kulmaukset, vahvat liikkeet, 

oikea turkki hyvässä kunnossa) VAL ERI 2 SA, PN-2, VACACIB 

 

 



Moskvorechie Lubava Russkaya Krasa RFK3645536 

Good size, excellent type, correct proportions, feminine head, correct neck and topline, 

excellent angulation, correct movement, top quality coat (Hyvä koko, erinomainen 

tyyppi, oikeat mittasuhteet, feminiininen pää, oikea kaula ja ylälinja, erinomaiset 

kulmaukset, oikeat liikkeet, laadukas turkki) VAL ERI 1 SA, PN-1, SERT, CACIB, 

ROP, FI MVA 

 

60. Jyväskylä 13.11.2016 Anne Sume, Viro 

Finnkoshmar Gandalf FI22590/16 

lupaava pentu, hieman pitkä runko, pää vielä kehitysvaiheessa, hieman kapea pää, 

vaaleat silmät, riittävä kaula, vahva selkä, hyvä hännänkiinnitys, hieman suora edestä, 

pentumainen karva, pentumaiset liikkeet PEK 1 KP, ROP-PENTU 

Finnkoshmar Golden Moses Heritage FI22588/16 

Kehitysvaiheessa oleva lupaava pentu, hieman vaaleat silmät, purenta ok, pään pitää 

kehittyä vielä, riittävä kaula, hyvä hännänkiinnitys, hyvät kulmaukset edessä ja takana, 

ikäiselkseen hyvin kehittynyt rintakehä, pentumainen turkki ja liikkeet PEK 2 KP 

Bojai Razgulay Sibirjak FI56304/15 

Urosmainen vielä keskellä kehitystä, hieman kapea pää, hyvät tummat silmät, hyvä 

hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, vielä täysin 

pentumainen turkki, liikkeessä vielä paljon epätasapainoisuutta JUN ERI 2 

Bojai Romanovits FI56303/15 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, pää kehitysvaiheessa, vielä liian kapea, 

tummat silmät, hyvä purenta, riittävä kaula, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys, rintakehän 

pitää vielä kehittyä, hieman löysyyttä kyynerpäissä, turkki vaihdossa, hyvät hieman 

epätasapainoiset liikkeet JUN ERI 1 SA, PU-1, SERT, VSP 

Morgan Yablunevyi Tsvit UKU.0272615 

Urosmainen, hyvä luustoinen, pää kehitysvaiheessa, hieman vaaleat silmät, purenta 

ok, hyvä kaula, vahva selkä, hyvä hännänkiinnitys, hieman suora edestä, hyvin 

kulmautunut takaa, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, lupaava turkki, liikkeessä ei 

vielä voimaa JUN ERI 3 

Anakin FI11574/11 

urosmainen hieman pitkä runkoinen, hyvä luusto, hyvä ilmeinen pää, purenta ok, hyvä 

kaula ja yklälinja, hyvin kulmautunut edestä, riittävät takakulmaukset, rintakehä saisi 

olla syvempi ja voimakkaampi, turkki ok, hieman ahtaat takaliikkeet VAL ERI 1 SA, 

PU-2  

Bojai Rusya Marusya FI 56312/15 

Narttumainen, vielä hyvin pentumainen, hyvä ilmeinen pää vielä kehitysvaiheessa, 

purenta ok, hieman pitkä runko, hyväasentoinen häntä, hyvin kulmautunut edestä, 

takakana pihtikintut, rintakehä tarvitsee vielä aikaa, pentumainen turkki ja liikkeet vielä 

JUN ERI 1 

Finnkoshmar Fasonistaya Devitsa FI54485/13 

Erinomainen tyyppi, narttumainen hieman pitkä runko, hyväilmeinen pää, purenta ok, 

hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys, hyvin kehittynyt rintakehä, erittäin hyvin kulmautunut, 



turkki ok, hyvät sivuliikkeet, toivoisin paremmat etuliikkeet VAL ERI 2 SA, PN-2, 

VARACACIB 

Moskvorechie Lubava Russkaya Krasa RFK3645536 

Erinomainen tyyppi, voimakas luusto, hyvät mittasuhteet, erinomainen pää ja ylälinja, 

hyvä purenta, hyvä asentoinen kaula, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 

riittävän syvä ja leveä rintakehä, turkki ok, liikkuu pitkällä askeleella VAL ERI 1 SA PN-

1, SERT, CACIB, ROP 

Bojai Ebonite FIN52123/07 

Erittäin hyvän kuntoinen 10-v. narttumainen hyvä ilmeinen pää, hyvä ylälinja, hyvät 

kulmaukset, turkki ei parhaassa kunnossa, vieläkin erinomaiset liikkeet VET ERI 1, 

ROP-VET 

 

61. Helsinki 10.12.2016 Marina Ostrovskaya, Venäjä 

Blackadder Deti Arbata FI16087/16 

Very big but narrow, excellent format, good bone, little enough massive males head, 

very light eyes, excellent ears & neck, excellent topline, narrow chest, little straight in 

front, excellent angulation behind, unbalanced movement, good temperament & coat 

(erittäin suuri mutta kapea, erinomainen muoto, hyvä luusto, pieni riittävän voimakas 

pää, erittäin vaaleat silmät, erinomaiset korvat ja kaula, erinomainen ylälinja, kapea 

rintakehä, hieman suora edestä, erinomaiset takakulmaukset, epätasapainoiset 

liikkeet, hyvä luonne ja turkki) JUN EH 3 

Mardenas Mir Djadja Vanja FI44442/15 

excellent developed for age male, excellent format, bone & muscle, males head, 

excellent eyes & ears, good neck, very good topline, good chest, good angulated in 

front, excellent behind, good movement, good coat, excellent presentation & 

temperament (ikäisekseen hyvin kehittynyt, erinomainen muoto, luusto ja lihakset, 

uroksen pää, erinomaiset silmät ja korvat, erinomainen kaula, erittäin hyvä ylälinja, 

hyvä rintakehä, hyvät kulmaukset edessä, erinomaiset takana, hyvät liikkeet, hyvä 

karva, erinomainen esiintyminen ja luonne) JUN ERI 1 SA HEJV-16 

Morgan Yablunevyi Tsvit UKU.0272615 

good developed for age, excellent format, bone, good muscle, excellent head, good 

eyes, excellent ears & neck, good topline, chest in development, good angulated in 

front, bit narrow, excellent angulation behind, good temperament, presentation, free 

movement (hyvin kehittynyt ikäisekseen, erinomainen muoto, luusto, hyvät lihakset, 

erinomainen pää, hyvät silmät, erinomaiset korvat ja kaula, hyvä ylälinja, rinta 

kehittymässä, hyvin kehittynyt edestä, hieman kapea, erinomaiset kulmaukset takana, 

hyvä temperamentti, esiintyminen, vapaat liikkeet) JUN ERI 2 SA 

Astra Fidelis Dunhill FI52727/15  

2 years old big male, excellent format, bone, good muscle, males head, good eyes, 

excellent ears & neck, a little sloup croup, good chest, good angulated in front, 

excellent angulated behind, good coat, temperament, presentation, free movement (2 

vuotias iso uros, erinomainen muoto, luusto, hyvät lihakset, uroksen pää, hyvät silmät, 

erinomaiset korvat ja kaula, hieman laskeva lantio, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut 



edestä, erinomaisesti kulmautunut takaa, hyvä karva, luonne, esiintyminen, vapaat 

liikkeet)  NUO ERI 1 SA, PU-3, VASERT, VACACIB 

Zunda Dynamit LSKVCRT0611/1  

3 years old strong male, excellent format, bone & muscle, big strong male head, good 

topline & neck, excellent coat, good angulation in front excellent behind, excellent 

temperament, presentation and movement (3-vuotias vahva uros, erinomainen muoto, 

luusto ja lihakset, suuri vahva uroksen pää, hyvä ylälinja ja kaula, erinomainen turkki, 

hyvät kulmaukset edessä, erinomaiset takana, erinomainen luonne, esiintyminen ja 

liikkeet) AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, CACIB, VSP, HEV-16 

Anakin FI11574/11 

big strong male, excellent format, bone & muscle, males head, excellent eyes, ears, 

neck & topline, good chest, good angulation, good coat, excellent temperament, 

presentation, free movement (suuri vahva uros, erinomainen muoto ja luusto ja 

lihakset, uroksen pää, erinomaiset silmät, korvat, kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, 

hyvät kulmaukset, hyvä karva, erinomainen luonne, esiintyminen, vapaat liikkeet) VAL 

ERI 1 SA PU-4 

Gangster Yablunevyi Tsvit FI37844/09 

9 years old, excellent condition for age, excellent bone & format, males head, excellent 

dark eyes & ears, good neck, excellent topline & chest, good angulated in front, 

excellent behind, excellent temperament, coat, free balanced movement (9 vuotias, 

ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, erinomainen luusto ja muoto, uroksen pää, 

erinomaiset tummat silmät ja korvat, hyvä kaula, erinomainen ylälinja ja rintakehä, 

hyvät kulmaukset edessä, erinomaiset takana, erinomainen luonne ja karva, vapaat 

tasapainoiset liikkeet) VET ERI 1 SA, PU-2, ROP-VET, HEVV-16 

Black Lara Deti Arbata LV-37384/16 

1 years old good developed for ger age, excellent bone, good muscle, excellent head, 

excellent dark eyes, excellent ears & neck, a little short croup, good chest, angulation 

& coat, excellent temperament, presentation, free movement (1 vuotias hyvin 

kehittynyt ikäisekseen, erinomainen luusto, hyvät lihakset, erinomainen pää, 

erinomaiset tummat silmät, erinomaiset korvat ja kaula, hieman lyhyt lantio, hyvä 

rintakehä, kulmaukset ja turkki, erinomainen luonne, esiintyminen, vapaat liikkeet) JUN 

ERI 1 SA, VASERT, HEJV-16 

Bojai Rusya Marusya FI 56312/15 

1 years old, good developed for her age, good format, excellent bone & muscle, very 

good head, dark eyes, excellent ears & neck, good topline, chest & angulation, little 

soft coat, good movement, excellent pemperament & presentation (1 vuotias, 

ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvä muoto, luusto ja lihakset, erittäin hyvä pää, tummat 

silmät, erinomaiset korvat, kaula, ylälinja, rintakehä ja kulmaukset, hieman pehmeä 

turkki, hyvät liikkeet, erinomainen luonne ja esiintyminen) JUN ERI 2 

Ajda Lada Russkaya Nochnaya Zvezda SE10766/2014 

3 years old excellent format, bone & muscle, excellent strong head, excellent dark 

eyes, excellent ears, neck, topline & chest, good angulated in front, excellent behind, 

excellent temperament, presentation coat & movement (3-vuotias, erinomainen muoto, 

luusto ja lihakset, erinomainen vahva pää, erinomaiset tummat silmät, erinomaiset 



korvat, kaula ylälinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä, erinomaiset takana, 

erinolainen luonne, esiintyminen, turkki ja liikkeet)  VAL ERI 3 SA, PN-3 

Finnkoshmar Fasonistaya Devitsa FI54485/13 

strong, excellent format, bone & muscle, strong head, excellent eyes, ears & neck, 

good topline, excellent free movement, excellent temperament & presentation (vahva, 

erinomainen muoto, luusto ja lihakset, vahva pää, erinomaiset silmät, korvat ja laula, 

hyvä ylälinja, erinomaiset vapaat liikkeet, erinomainen luonne ja esiintyminen) VAL 

ERI 2 SA, PN-2, VACACIB 

Moskvorechie Irineya RKF322363 

4 years old strong, excellent format, bone & muscle, big strong head, excellent dark 

eyes, excellent ears & neck, good topline, excellent chest, angulation & coat, excellent 

temperament & presentation, excellent free movement (4 -vuotias, vahva, erinomainen 

muoto, luusto ja lihakset, iso vahva pää, erinomaiset tummat silmät, erinomaiset korvat 

ja kaula, hyvä ylälinja, erinomainen rintakehä, kulmaukset ja turkki, erinomainen 

luonne ja esiintyminen, erinomaiset vapaat liikkeet) VAL ERI 1 SA, PN-1, SERT, 

CACIB, ROP, FI MVA HEV-16 

Shanel S Zolotogo Grada FI46228/14 

3 years old, excellent format & bone, good muscle, excellent head, dark eyes, 

excellent ears, good neck, excellent topline, good chest, good angulation in front, 

excellent behind, excellent coat, temperament & presentation, free movement (3-

vuotias, erinomainen muoto ja luusto, hyvä lihaksisto, erinomainen pää, tummat silmät, 

erinomaiset korvat, hyvä niska, erinomainen ylälinja, hyvä rintakehä, hyvät 

kulnmaukset edessä, erinomaiset takana, erinomainen turkki ja luonne ja esiintyminen, 

vapaat liikkeet) VAL ERI 4 SA PN-4 

Bojai Ebonite FIN52123/07 

9 years old, excellent condition for age, excellent format, good bone & muscle, 

excellent head, excellent dark eyes, excellent ears, good neck, topline & chest, good 

angulated in front, excellent behind, excellent temperament, presentation & movement 

( 9-vuotias, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, erinomainen muoto, hyvä luusto ja 

lihakset, erinomainen pää, erinomaiset tummat silmät, hyvä kaula, ylälinja ja rintakehä, 

hyvin kulmautunut edestä, erinomaisesti taka, erinomainen luonne, esiintyminen ja 

likkeet) VET ERI 1 SA, VSP-VET, HEVV-16 

 

62. Helsinki 11.12.2016 Sonia Philippou Kelveri, Kypros 

Blackadder Deti Arbata FI16087/16 

14 months old strong male for her age, that is stil developing, excellent proportions, 

very good head and expression but I’d prefer darker eyes, strong neck, well angulated 

for his age, carries her topline correctly, typical movement (14 kuukautta vanha 

ikäisekseen vahva uros joka on vielä kehittymässä, erittäin hyvä pää ja ilme, mutta 

toivoisin tummemmat silmät, vahva kaula, ikäisekseen hyvin kulmautunut, kantaa 

ylälinjansa oikein, tyypilliset liikkeet)  JUN ERI 2 

Mardenas Mir Djadja Vanja FI44442/15 

17 months old very nice head, eyes could be darker, he could have better proportions, 

very good angulation, topline needs to be stronger, good side movement (17 kuukautta 



erittäin kaunis pää, silmät voisivat olla tummemmet, mittasuhteet voisivat olla 

paremmat, erittäin hyvät kulmaukset, ylälinjan pitäisi olla vahvempi, hyvät sivuliikkeet) 

JUN EH 3 

Morgan Yablunevyi Tsvit UKU.0272615 

10 months old male, very strong head and expression with correct coloured eyes, 

developing nicely in good proportions, his tail could be better, very good coat and 

texture, typical movement, very good topline (10 kuukautta vanha uros, erittäin vahva 

pää ja ilme oikein värittyneet silmät, hyvin kehittynyt oikeilla mittasuhteilla, häntä voisi 

olla parempi. erittäin hyvä karva ja laatu, tyypilliset liikeet, erittäin hyvä ylälinja) JUN 

ERI 1 SA, PU-3, SERT, JV-16 

Astra Fidelis Dunhill FI52727/15 

2 years old male with very good head and expression whitch is still developing, could 

ghave a hint longer neck and a bit higher on the withers, he needs more ring training, 

enough chest for his age, very good angulations, very good coat, typical movement  

(2-vuotias uros jolla erittäin hyvä pää ja ilme, joka on vielä kehittymässä, voisi ollaa 

hieman pidempi kaula ja korkeampi säkä, hän tarvitsee kehäharjoitusta, riittävä 

rintakehä ikäisekseen, erittäin hyvät kulmaukset, erittäin hyvä karva, tyypilliset liikkeet) 

AVO EH 2 

Juger Edelweiss Nochnoy Forsazh EST00269/15 

2 years old male, nice head, good neck, excellent proportions, very good depth of 

chest for his age, very good bone for his age, very well angulated front and rear, could 

have a bit more temperament, moves well (2-vuotias uros, kaunis pää, hyvä niska, 

erinomaiset mittasuhteet, ikäisekseen erittäin hyvä rinnansyvyys, erittäin hyvä luusto 

ikäisekseen, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja taka, voisi olla hieman enemmän 

temperamenttia, liikkuu hyvin)  AVO ERI 1 SA, VASERT 

Zunda Dynamit LSKVCRT0611/1 

3 years old male, strong with very strong head & expression with correct coloured 

eyes, strong neck, with correct high withers, excellent topline and underline, moves 

very well, excellent coat and coat texture (3 vuotias uros, vahva, erittäin vahva pää ja 

ilme oikein värittyneillä silmillä, vahva niska, oikea korkea säkä, erinomainen ylälinja ja 

alalinja, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen tuurkki ja laatu)  VAL ERI 1 SA, PU-1, 

CACIB, ROP, V-16 

Anakin FI11574/11 

6 years old strong male with correct proportions and correct outline, correct dark eyes, 

depth of chest is correct for the age, very good high withers, very good topline for his 

age, very good bone for his size, excellent front movement, could have more dynamic 

back movement, very good presentation, I’d prefer better texture in coat (6 vuotias 

vahva uros jolla oikeat mittasuhteet ja ääriviivat, oikeat tummat silmät, rinnansyvyys on 

oikea ikäiselleen, erittäin hyvä säkä, erittäin hyvä ylälinja ikäiselleen, erittäin hyvä 

luusto kokoonsa nähden, erinomainen etuliike, voisi olla voimakkaampi takaliike, kuvä 

esiintyminen, toivoisin paremman turkinlaadun)  VAL ERI 2 SA, PU-2, VACACIB 

Gangster Yablunevyi Tsvit FI37844/09 

Beautiful veteran, well built and in excellent condition for her 9 years old, excellent 

depth of chest, very well angulated, strong topline, coat texture could be better, 



excellent movement (kaunis veteraani, hyvin rakentunut ja erinomaisessa kunnossa 9 

vuotiaaksi, erinomainen rinnansyvyys, erittäin hyvin kulmautunut, vahva ylälinja, 

karvanlaatu voisi olla parempi, erinomaiset liikkeet)  VET 1 SA, PU-4, ROP-VET, 

 VV-16 

Black Lara Deti Arbata LV-37384/16 

10 months old, very beautiful female, still developing, very powerful for her age, strong 

neck, correct proportions, good topline for her age, excellent depth of chest, correctly 

angulated, moves well, correct coat texture (10 kuukautta, erittäin kaunis narttu, vielä 

kehittymässä, erittäin voimakas ikäisekseen, vahva kaula, oikeat mittasuhteet, hyvä 

ylälinja ikäisekseen, erinomainen rinnansyvyys, oikein kulmautunut, liikkuu hyvin, oikea 

turkinlaatu) JUN ERI 1 SA, PN-3, SERT 

Bojai Rusya Marusya FI 56312/15 

Strong female for 10 months old, very feminine head and expression, very good length 

of neck, still developing, needs more ring training, well angulated for her age, topline 

could be a bit firmer, needs better texture of coat (vahva 10 kuukautta vanha narttu, 

erittäin narttumainen pää aj ilme, erittäin hyvä kaulan pituus, vielä kehittymässä, 

tervitsee kehäharjoitusta, ikäisekseen hyvin kulmautunut, ylälinja voisi olla hieman 

kiinteämpi, tarvitsee paremman turkinlaadun) JUN ERI 2 

Yard Guardian Ekzotika FI38651/15 

17 months old female who is not in very good show condition at the moment, upper 

arm could be slightly longer, coat texture could be a bit better, small white patch in 

front, excellent temperament, very vell presented (17 kuukautta oleva narttu joka ei ole 

kovin hyvässä näyttelykunnossa tällä hetkellä, olkavarsi voisi olla hieman pidempi, 

karvanlaatu voisi olla hieman parempi, pieni valkoinen merkki edessä, erinomainen 

luonne, erittäin hyvin esitetty) JUN EH 3 

Juger Edelweiss Nenagljadnaya Moya EST00264/15 

2 years old female, excellent type, still developing, with nice topline, head and 

expression, good length of neck, good depth of chest for her age, correct front and rear 

angulations, topline could be stronger, very good movement, good enough coat and 

texture (2 vuotias narttu, erinomainen tyyppi, vielä kehittymässä, kaunis ylälinja pää ja 

ilme, hyvän pituinen kaula, ikäisekseen hyvä rinnansyvyys, oikeat etu- ja 

takakulmaukset, ylälinja voisi olla vahvempi, erittäin hyvä liikkuja, riittävän hyvä 

karvanlaatu)  AVO ERI 1 SA, VASERT 

Ajda Lada Russkaya Nochnaya Zvezda SE10766/2014 

3 years old female, excellent size, nice head and expression, today she is a bit 

overweight but still shows her qualities, enough neck, well angulated, good coat and 

texture, very vell presented  (3 vuotias narttu, erinomainen koko, kaunis pää ja ilme, 

täånään hän on hieman ylipainoinen, mutta näyttää laatunsa, riittävä kaula, hyvin 

kulmautunut, hyvä turkki ja laatu , erittäin hyvin esitetty) VAL ERI 3 

Finnkoshmar Fasonistaya Devitsa FI54485/13 

3 years old, very good size with feminine head, good length of neck, very good 

proportions, correct bone for her size, very good depth for her age, coat could be a 

better texture, very good topline, moves well (3 vuotias, erittäin hyvän kokoinen, 

narttumainen pää, hyvön pituinen kaula, erittäin hyvät mittasuhteet, kokoon sopiva 



luusto, ikäisekseen erittäin hyvä rinnansyvyys, karvanlaatu voisi olla parempi, erittäin 

hyvä ylälinja, liikkuu hyvin)  VAL ERI 2 SA, PN-2 VACACIB 

Moskvorechie Irineya RKF322363 

4 years old, excellent proportions with very strong head and expression, excellent 

outline and presentation, excellent bone for her size with enough depth of chest, 

excellent mover (4 vuotias, erinomaiset mittasuhteet erittäin vahvalla päällä ja ilmeellä, 

erinomaiset ääriviivat aj esiintyminen, erinomainen luusto kokoon ja riittävästi 

rinnansyvyyttä, erinomainen liikkuja)   VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, ROP, V-16 

Shanel S Zolotogo Grada FI46228/14 

3 years old, nice female, elegant, not in her best show condition, coat a bit shaggy, 

excellent outline with enough depth of chest for, very well angulated, moves very well, 

well presented (3 vuotias, kaunis narttu, elegantti, ei parhaassa näyttelykynnossa, 

turkki hieman takkuinen, erinomaiset ääriviivat, riittävä rinnansyvyys, erittäin hyvin 

kulmautunut, liikkuu eittäin hyvin, erittäin hyvin esitetty) VAL ERI 3 

Bojai Ebonite FIN52123/07 

10 years old female in excellent condition, full bite, excellent topline, excellent 

presentation (10 vuotias narttu erinomaisessa kunnossa, täysi purenta, erinomainen 

ylälinja, erinomainen esiintyminen) VET ERI 1 SA, PN-4, VSP-VET, VV-16 


