
1. Kajaani kv 10.1.2015 Birgitte Schjöth, Tanska 

Druzkaya Grizli FI14568/14  

Masculine dog, good size, very nice proportions, strong head with good expression and correct bite, could 

have slightly bigger ears for his size, good neck and topline, good bones, could be straighter both in the 

front and behind, moves very nice from the side but toeing out both in front and behind, excellent coat 

(Maskuliininen uros, hyvä koko, erittäin kauniit mittasuhteet, vahva pää jossa hyvä ilme ja oikea purenta, 

voisi olla hieman suuremmat korvat kokoonsa nähden, hyvä niska ja ylälinja, hyvä luusto, voisi olla 

suorempi sekä edestä että takaa, liikkuu hyvin kauniisti sivulta mutta kääntää varpaita ulospäin sekä 

edestä että takaa, erinomainen karva) JUN ERI 1 

Unnaz Alm Leonid FI11308/14 

Maskuline, good size, strong head, good bite, nice ears, good topline, must develop in chest, good bones 

and angulations, excellent proportions in body, moves a little loose in the front, good from the side, close 

behind, excellent coat (maskuliininen, hyvä koko, vahva pää, hyvä purenta, kauniit korvat, hyvä ylälinja, 

rinnan tulee kehittyä, hyvä luusto ja kulmaukset, erinomaiset rungon mittasuhteet, liikkuu hieman löysästi 

edestä, hyvin sivusta, ahtaasti taka, erinomainen karva) JUN ERI 3 

Zornoi Paddington FI29329/14 

Good size, masculine, very nice strong head, correct ears, good bones and angulations, strong neck and 

topline, needs to develop in chest, excellent coat, very nice presentation (hyvä koko, maskuliininen, erittäin 

kaunis vahva pää, oikeat korvat, hyvä luusto ja kulmaukset, vahva niska ja ylälinja, rinnan tulee vielä 

kehittyä, erinomainen karva, kauniisti esitetty) JUN ERI 2 

Mardenas Mir Ctepan FI32340/13 

Very nice male, good size, excellent proportions, cobby, strong head, nice expression, correct bite, strong 

neck and topline, good chest, strong bones and angulations, very nice mover (erittäin kaunis uros, hyvä 

koko, erinomaiset mittasuhteet, vankka, vahva pää, kaunis ilme, oikea purenta, vahva niska ja ylälinja, 

hyvä rinta, vahva luusto ja kulmaukset, erittäin kaunis liikkuja) NUO ERI 1 SA PU-1 SERT, CACIB, ROP  

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

Feminine bitch, good size, nice proportions, could have slightly darker eyes, nice bite, excellent angulation 

and movement, very nicely presented (feminiininen narttu, hyvä koko, kauniit mittasuhteet, voisi olla 

hieman tummemmat silmät, hyvä purenta, erinomaiset kulmaukset ja liikkeet, erittäin kauniisti esitetty) 

JUN ERI 1 SA PN-2 VASERT 

Mardenas Mir Buhanka FI23988/12  

Feminine bitch with excellent proportions, nice head & expression, nice bite, good neck & topline, must 

develop in chest, nice angulation, moves very nice from the side, a little bit close in front and behind 

(feminiininen narttujolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, hyvä niska ja ylälinja, 

rinnan tulee kehittyä, hyvät kulmaukset liikkuu erittäin kauniisti sivusta, hieman ahtaasti edestä ja taka) 

AVO ERI 2 

Mardenas Mir Bulatska FI23989/12 

Very nice bitch, good size, strong head & good expression, correct bite, strong topline, nice angulations, 

moves very nice from the side, a little close from front and behind (Erittäin kaunis narttu, hyvä koko, vahva 

pää ja hyvä ilme, oikea purenta, vahva ylälinja, liikkuu erittäin kauniisti sivusta, hieman ahtaasti edestä ja 

taka) AVO ERI 1 

Barbi S Bronich Selena RKF2738642 

Beautiful bitch, good size, very cobby, strong neck & topline, good head, strong bones, nice angulations, 

excellent coat, moves nice but I would prefer a little more drive (Kaunis narttu, hyvä koko, erittäin vankka, 



vahva niska ja ylälinja, hyvä pää, vahvat luut, hyvät kulmaukset, erinomainen turkki, liikkuu hyvin mutta 

toivoisin hieman enemmän draivia) VAL ERI 1 SA PN-1 SERT, CACIB, VSP, FI MVA 

 

2. Lahti ry 11.1.2015 Irina Poletaeva 

Gårdarikets Froste SE26301/2014  

Erinomainen tyyppi, vahva, kompakti, uros mainen pää, pää voisi olla yhdensuuntaisempi, riittävän 

tummat silmät, saksipurenta, erinomainen kaula ylälinja ja hännän kiinnitys, rintakehä hyvin kehittynyt 

ikäisekseen, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä karva ikäisekseen JUN ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 

Melnitsa Gora Akbar FI28010/10 

Erittäin hyvä tyyppi, vahva, pitkärunkoinen, pitkä pää, otsapenger voisi olla parempi ja alaleuka vahvempi, 

hyvä kaula, ylälinja voisi olla tasaisempi, pitkä lanne, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset, lyhyehkö 

askelpituus, karva voisi olla karkeampi, erinomainen luonne AVO EH 1 

Shanel S Zolotogo Grada FI46228/14  

Erinomainen tyyppi, vielä tarvitsee aikaa kehittyäkseen, erinomaiset mittasuhteet ja luusto, hyvä pään 

muoto, riittävän leveä alaleuka, riittävän tummat silmät, erinomainen ylälinja ja häntä, eturinta voisi olla 

parempi, hyvä rintakehän pituus ja volyymi, hyvät kulmaukset ja sivuliikkeet, erinomainen karva ikäisekseen 

JUN ERI 1 SA PN-1 SERT, VSP 

Avrora Russkiy Spetsnaz UKU0162935 

Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, voisi olla narttumaisempi, pitkä pää, mutta voisi olla yhdensuuntaisempi, 

silmät voisivat olla tummemmat, saksipurenta, hyvä ylälinja, pitkä lanne, lyhyt rintalasta, etukulmaukset ja 

–liikkeet voisivat olla paremmat, ylikulmautunut takaa, ahdas takaliike, epätoivottavan pehmeä karva, 

erinomainen luonne AVO EH 1 

 

3. Turku kv 25.1.2015 Adam Ostrowski, Puola 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15  

 Good size but a little bit too short body, correct head and bite, excellent neck topline and tail, I´d prefer 

better front, correct coat, nice movement (hyvä koko mutta hieman liian lyhyt runko, oikea pää ja purenta, 

erinomainen niska, ylälinja ja häntä, toivoisin paremman etuosan, oikea karva, hyvät liikkeet) JUN ERI 2 

Bojai Pankratij FI50959/13 

Good type, masculine head, correct bite, good topline, tailset too low, correct coat and movement (hyvä 

tyyppi, maskuliininen pää, oikea purenta, hyvä ylälinja, hännänkiinnitys liian matala, oikea karva ja liikkeet) 

JUN ERI 1 SA PU-2 SERT 

Gårdarikets Froste SE26301/2014  

Good type, very nice head, correct bite, excellent neck, correct topline, excellent coat, nice movement 

(Hyvä tyyppi, erittäin kaunis pää, oikea purenta, erinomainen niska, oikea ylälinja, erinomainen turkki, 

kauniit liikkeet) JUN ERI 3 

Finnkoshmar Fantasticheskiy Priz FI54484/13 

Good type, masculine head, correct bite, I´d prefer better topline, too straight in front and back legs, 

correct coat (hyvä tyyppi, maskuliininen pää, oikea purenta, toivoisin paremman ylälinjan, liian suora 

edestä ja taka, oikea karva) NUO EH 1 

Anakin FI11574/11 

Good type, very nice head, correct bite, excellent neck, topline, tail & coat, correct movement (Hyvä tyyppi, 

erittäin kaunis pää, oikea purenta, erinomainen niska, ylälinja, häntä ja turkki, oikeat liikkeet) VAL ERI 1 SA 

PU-1 CACIB, VSP 

Bojai Polina Star FI50966/13 



A little small, correct head and bite, excellent neck, good topline, good coat, nice movement (hieman pieni, 

oikea pää ja purenta, erinomainen niska, hyvä ylälinja, hyvä turkki, huvät liikkeet) JUN ERI 1 

Finnkoshmar Fasionistaya Devitsa FI54485/13 

Good type, very nice head, correct bite, excellent neck, good topline and tail, a little soft coat, correct 

movement (hyvä tyyppi, erittäin kaunis pää, oikea purenta, hyvä ylälinja ja häntä, hieman pehmeä karva, 

oikeat liikkeet) NUO ERI 1 SA PN-1 SERT, CACIB, ROP 

Bojai Nikita FI44184/12 

A little small, correct head and bite, excellent neck, I´d prefer better topline, tailset  too low, too straight 

front, good coat (hieman pieni, oikea pää ja purenta, erinomainen nisk, toivoisin paremman ylälinjan, 

hännänkiinnitys liian matala, liian suora etuosa, oikea karva) AVO EH 1 

Yard Guardian Atletika FI56724/10 

A little small, correct head and bite, correct neck, I´d prefer better topline and front, tailset too low, correct 

coat but not in show condition (hieman pieni, oikea pää ja purenta, oikea niska, toivoisin paremman 

ylälinjan ja etuosan, hännänkiinnitys liian matala, oikea turkki mutta ei tänään näyttelykunnossa) AVO EH 2 

 

4. Tuusniemi ry  21.2.2015 Rafael Malo Alcrudo, Espanja 

Druzkaya Grizli FI14568/14  

Typey, correct formad, excellent proportions between skull & muzzle, good expression, balanced 

angulations, excellent topline, free mover (tyypillinen, erinnomaiset kuonon ja kallon mittasuhteet, hyvä 

ilme, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen ylälinja, vapaa liikkuja) JUN ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 

 

5. Lahti  kv 21.3.2015 Harri Lehkonen 

Druzkaya Galstuk FI14566/14  

Ikäisekseen hyvin kehittynyt vahva nuori uros, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa joiden tulee hieman 

vahvistua, tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja, hyvä hännänkiinnitys, tyypillinen turkki, esiintyy 

itsevarmasti, terveet liikkeet JUN ERI 1 SA Pu-2 SERT 

Druzkaya Grats FI14569/14   

Tasapainoisesti kehittynyt hyvän kokoinen vahvarunkoinen uros, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, 

riittävät kulmaukset ja hyvä ylälinja, tyypillinen turkki ikäisekseen, esiintyy reippaasti, voisi liikkua hieman 

ryhdikkäämmin, terveet liikkeet JUN ERI 2 SA PU-4 

Gårdarikets Froste SE26301/2014 

Iloisesti esiintyvä hyvän kokoinen tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, hyvän muotoinen pää, 

tasapainoisesti kulmautunut, hyvä ylälinja ja mittasuhteet, oikea asentoinen häntä, vielä hieman pehmyt 

turkki, liikkuu halutessaan hyvällä askeleella, tarvitsee aikaa ja kehätottumusta JUN ERI 3 

Druzkaya Fint FI17137/13 

Ryhdikäs vahva uros, maskuliininen pää, tiivis runko, hyvä ylälinja ja kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, 

tyypillinen turkki, esiintyy reippaasti, terveet liikkeet AVO ERI 1 SA PU-3 VASERT, VARACA  

Melnitsa Gora Bobrik Syn FI17999/13 

Hieman haluttomasti esiintyvä uros, maskuliininen pää, eturinnan tulisi vahvistua, hyvät  takakulmaukset, 

tyypillinen turkki, saisi käyttää enemmän häntäänsä, terveet liikkeet, tarvitsee kehätottumusta AVO EH 2 

Druzkaya Ekstaz FI39127/12 

Vahva ryhdikäs uros, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, erittäin hyvät tasapainoiset kulmaukset, hyvä 

asentoinen häntä, kaunis ylälinja ja turkki, liikkuu pitkällä askeleella aavistuksen ahtaasti takaa, 

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



Juger Edelweiss Lesnaya Skazka EST00233/14 

Vielä kesken kehityksen oleva nuori narttu, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa joiden tulee vahvistua, 

hyvät kulmaukset ja hännän kiinnitys, vielä pentumaisen liukas turkki ja pentumaiset liikkeet, esiintyy 

iloisesti, tarvitsee aikaa aikuistuakseen NUO EH 1 

Avrora Russkiy Spetsnaz UKU0162935  

Erittäin vahvarunkoinen ryhdikäs narttu, oikean muotoinen pää, erittäin kulmautuneet raajat ja kaunis 

ylälinja, oikeat mittasuhteettilavassa rungossa, hyvä hännän kiinnitys, turkki saisi olla karheampi, esiintyy 

reippaasti ja terveet liikkeet AVO ERI 1 SA PN-2 SERT, VARACA 

Druzkaya Feska FI17133/13  

Hieman tottumattomasti esiintyvä narttu, feminiininen pää, rungon tulee vahvistua, hyvät kulmaukset, 

tyypillinen turkki, terveet liikkeet, tarvitsee aikaa ja kehätottumusta AVO EH 2 

Druzkaya Effektnaja FI39129/12 

Hyvän kokoinen itsevarmasti esiintyvä narttu, hyvän muotoinen pää, hyvät kumaukset ja mittasuhteet, 

hyvä hännänkiinnitys, tyypillinen turkki, hyvä askelpituus mutta voisi liikkua reippaammin VAL ERI 1 SA  

PN-1 CACIB, VSP 

 

6. Turku kv 28.3.2015 Steffen Schock, Saksa 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

11 months, very good size, typical head with good proportions, dark eyes, very nice pigment, scissor bite, 

lost 1 X P1 (right), strong neck and shoulder, correct front, strong bone and back, deep in chest, correct 

tailset, correct angulation, strong movement, promising ( 11 kk, erittäin hyvä koko, tyypillinen pää jossa 

hyvät mittasuhteet, tummat silmät, erittäin kaunis pigmentti, saksipurenta, P1 oikealta puuttuu, vahva 

niska ja lavat, oikea etuosa, vahva luusto ja selkä, syvä rinta, oikea hännänkiinnitys, oikeat kulmaukset, 

vahvat liikkeet, lupaava) ERI 1 SA PU-3 VASERT 

Bojai Pankratij FI50959/13 

1,5 yrs. old male, strong body, strong head conformed to the body, strong bone, strong neck and shoulder, 

very nice topline, correct angulation, correct back length and tailset, excellent coat quality, moved parallel, 

lovely character (1,5 vuotta vanha uros, vahva runko, vahva pää sopusoinnussa runkoon, vahva luusto, 

vahva niska ja lavat, erittäin kaunis ylälinja, oikeat kulmaukset, oikea selän pituus ja hännän kiinnitys, 

erinomainen turkin laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti, viehättävä luonne) NUO ERI 1 SA PU-2 SERT, VARACA 

Anakin FI11574/11   

Dog of excellent type, 4 yrs. old, absolutely in condition, correct head, enough neck, correct shoulder, 

strong bones, correct front, very nice topline, correct ribcage, very nice angulation, correct coat, correct 

tailset, strong loin, strong movement, parallel, very nice dog (Erinomaista tyyppiä, 4 vuotias, ehdottomasti 

kunnossa, oikea pää, riittävä kaula, oikeat lavat, vahva luusto, oikea etuosa, erittäin kaunis yläälinja, oikea 

rintakehä, erittäin kauniit kulmaukset, oikea turkki, oikea hännänkiinnitys, vahva lanne, vahvat 

yhdensuuntaiset liikket, erittäin kaunis koira) VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, ROP 

Bojai Polina Star FI50966/13 

1,5 yrs. typical bitch, feminine head with correct ears and eyes, scissorbite, very nice neck and shoulder, 

short back, very nice angulation, correct tailset, correct coat, moved very well, this bitch has a very nice 

temperament and lovely character, nice presentation ( 1,5 vuotias tyypillinen nartty, feminiininen pää jossa 

oikeat silmät ja korvat, saksipurenta, kaunis niska ja lavat, lyhyt selkä, erittäin kauniit kulmaukset, oikea 

hännänkiinnitys, tällä nartulla on erittäin hyvä tempperamentti ja viehättävä luonne, kauniisti esitetty) NUO 

ERI 1 SA PN-1 SERT, CACIB, VSP 

Juger Edelweiss Lesnaya Skazka EST00233/14 



15 months, a bit big but nice proportions, correct head composed to the body, correct ears and eyes, dark 

pigment, strong neck and shoulder, strong bone, strong back and correct tailset, correct angulations, 

moved well, nice presentation, lovely character (15 kuukautta, hieman suuri, mutta kauniit mittasuhteet, 

oikea pää tasapainossa runkoon, oikeat korvat ja silmät, tumma pigmentti, vahva niska ja lavat, vahva 

luusto, vahva selkä ja oikea hännänkiinnitys, oikeat kulmaukset, liikkuu hyvin, kauniisti esitetty, viehättävä 

tempperamentti) NUO ERI 1 SA PN-2 VASERT, VARACA 

Bojai Nikita FI44184/12 

2 yrs. 2 months, typical bitch, very nice size, correct head composed to the body, correct ears and eyes, 

very nice neck length, Enough chest depth, strong bone, correct topline and angulation, correct tailset, nice 

coat, moved very well (2 vuotta 2 kuukautta, tyypillinen nartty, erittäin hyvä koko, oikea pää tasapainossa 

runkoon, oikeat silmät ja korvat, erittäin hyvä niskan pituus, riittävä rintakehän syvyys, vahva luusto, oikea 

ylälinja ja kulmaukset, oikea hännänkiinnitys, hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin) AVO ERI 1 SA PN-3 

 

7. Imatra kr 5.4.2015 Pedro Schanches Delerue, Portugali 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15  

Excellent type, good proportions, correct head, good neck & topline, correct angulation, feets a bit turned, 

excellent movement but needs to tight up in front, coat in excellent condition and well prepared, could be 

a bit harsher in texture (erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, oikea pää, hyvä niska ja ylälinja, oikeat 

kulmaukset, jalat hieman kääntyneet, erinomaiset liikkeet mutta tulee vielä kiinteytyä edestä, erinomainen 

ja hyvin kunnostettu karva joka voisi laadultaan olla hieman karkeampaa) JUN ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 

Druzkaya Grizli FI14568/14 

Strong head, good type, should have a little more neck, topline should get more firm, good angulation, 

strong movement, coat too soft in texture (vahva pää, hyvä tyyppi, tulisi olla hieman enemmmän kaulaa, 

ylälinjan tulisi olla tiiviimpi, hyvät kulmaukset, vahvat liikkeet, liian pehmeä turkin laatu) JUN ERI 2 SA PU-2 

VASERT 

Avrora Russkiy Spetsnaz UKU0162935  

Good type, strong head, good neck & topline, deep chest, sound movement, correct coat, badly prepared 

(hyvä tyyppi, vahva pää, hyvä niska ja ylälinja, syvä rinta, tasapainoiset liikkeet, oikea turkki huonosti 

viimeistelty) AVO ERI 1 SA PN-1 SERT, VSP 

 

8. Kankaanpää ry 11.4.2015 Mona Selbach, Norja 

Bojai Pankratij FI50959/13 

1,5 years, well constructed, well developed head, good mouth and expression, good neck and topline, well 

angulated, moves very well, good coat and color (hyvin rakentunut, hyvin kehittynyt pää, hyvä suu ja ilme, 

hyvä niska ja ylälinja, hyvin kulmautunut, liikku erittäin hyvin, hyvä turkki ja väri) NUO ERI 2 

Mardenas Mir Cerjoza FI32342/13  

Well sized, well developed head, good mouth, could have more neck, well developed body, good 

angulated, moves well, good coat and color (hyvä koko, hyvin kehittynyt pää, hyvä suu, voisi olla enemmän 

kaulaa, hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, hyvä turkki ja väri) NUO ERI 1 SA PU-1 

SERT, VSP 

Bojai Polina Star FI50966/13 

1, 5 years, nice size and type, well developed head, good mouth, good neck and topline, well angulated, 

moves well, nice coat color (1, 5 vuotias, hyvä koko ja tyyppi, hyvin kehittynyt pää, hyvä suu, hyvä niska ja 

ylälinja, liikkuu hyvin, kaunis turkin väri) NUO ERI 1 SA PN-2 VASERT 

Bojai Nikita FI44184/12 



Well sized, good head and mouth, sufficient neck, good topline, good body, well angulated, moves well, 

good coat and color (hyvä koko, hyvä pää ja suu, riittävä kaula, hyvä ylälinja, hyvä runko, hyvin 

kulmautunut, liikkuu hyvin, hyvä karva ja väri) AVO ERI 4 

Mardenas Mir Buhanka FI23988/12 

Almost 2 years old, very nice expression, good mouth, neck could be longer, well bodied and angulated, 

moves well, good coat and color lähes 2 vuotta vanha, erittäin kaunis ilme, hyvä suu, kaula voisi olla 

pidempi, hyvä runko ja kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä turkki ja väri) AVO ERI 2 

Zornoi Odyss FI16728/13 

Very nice type, good balance, well developed head, good mouth, neck, topline and body, well angulated, 

moves well, good coat and color (Erittäin kaunis tyyppi, hyvä tasapaino, hyvin kehittynyt pää, hyvä suu, 

niska, ylälinja ja runko, hyvin kulmautunut, hyvä turkki ja väri) AVO ERI 1 SA PN-1 SERT, ROP 

Zornoi Ostrova FI16731/13 

2 years, well balanced, very good head and expression, very good neck topline and body, well angulated, 

moves well, very nice coat and color (2 vuotia, hyvin tasapainoinen, erittäin hyvä pää ja ilme, erittäin hyvä 

niska, ylälinjaja runko, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, erittäin kaunis karva ja väri) AVO ERI 3 

 

9. Vaasa kv 12.4.2015 Ramune Kazlauskaite, Liettua 

Lavender Juodasis Amuletas FI50992/15 

8 month old, very good in type, correct size & proportions, very good head, very good filled muzzle, dark 

eyes, correct ears, topline strong enough, very good chest & angulations, loose in elbows, free movement 

(8 kuukautta vanha, erittäin hyvä tyyppi, oikea koko ja mittasuhteet, erittäin hyvä pää, erittäin hyvä 

täyteläinen kuono, tummat silmät, oikeat korvat, ylälinja riittävän vahva, erittäin hyvä rinta ja kulmaukset, 

löysät kyynerpäät, vapaat liikkeet) PEK 1 KP ROP-PENTU 

Bojai Pankratij FI50959/13 

Medium sized, very good bones, typical head witch is enough strong, dark eyes, correct ears, enough 

strong topline, deep & wide chest, correct angulation, free movement, good coat (keskikoinen, erittäin 

hyvä luusto, tyypillinen pää joka on riittävän voimakas, tummat silmät oikeat korvat, riittävän vahva 

ylälinja, syvä ja tilava rinta, oikeat kulmaukset, vapaat liikkeet, hyvä turkki) NUO EH 1 

Anakin FI11574/11 

Strong male, very good proportions & size, strong bones, typical male head, strong good muzzle, dark eyes, 

correct ears, straight and strong topline, correct tail, deep wide chest, correct angulations, free mover, 

good drive, good coat (vahva uros, erittäin hyvät mittasuhteet ja koko, tyypillinen uroksen pää, vahva hyvä 

kuono, tummat silmät, oikeat korvat, suora ja vahva ylälinja, oikea häntä, syvä tilava runko, oikeat 

kulmaukset, vapaat liikkeet, hyvä työntö, hyvä karva) VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, ROP 

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

1 years old, very good in type, medium sized, very good proportions & bones, nice head, dark eyes, correct 

ears, strong topline, deep & wide chest, very good angulation, balanced movements (1 vuotias, erittäin 

hyvä tyyppi, keskikokoinen, erittäinhyvät mittasuhteet ja luusto, kaunis pää, tummat silmät, oikeat korvat, 

vahva ylälinja, syvä ja tilava rinta, erittäin hyvin kulmautunut, tasapainoiset liikkeet) JUN ERI 1 SA PN-1 

SERT, VSP 

 

10. Outokumpu ry 19.4.2015 Tanya Ahlman-Stockmari 

Druzkaya Grizli FI14568/14 



Maskuliininen, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros, hyvä pään profiili, vahva kuono-osa, erinomaisesti 

rakentunut runko, tasapainoiset etukulmaukset, hyvä häntä ja karvapeite, liikkuu erinomaisesti JUN ERI 1 

SA PU-1 SERT, ROP 

 

11. Tampere kv 3.5.2015 Eva Eriksson, Ruotsi 

Zornoi Peter Pan FI29327/14 

Välutvecklad juniorhane, välformat huvud, tillräcklig mörka ögon, flat skalle, välutvecklad förbröst, har tid 

att utveckla bröstkorget & - djupet, manken kunde vara lite bättre markerad, fina vinklar bak, bra päls, fria 

rörelser som ännu kunde bli lite stadigare fram (hyvin kehittynyt juniori uros, hyvän muotoinen pää, 

tasainen kallo, hyvin kehittynyt eturinta, rintakehän ja rinnansyvyys tarvitsevat vielä aikaa, säkä voisi olla 

näkyvämpi, hyvät kulmaukset takana, hyvä turkki, vapaat liikkeet joiden tulee vielä tasoittua edestä) JUN 

EH 1 

Mardenas Mir Cerjoza FI32342/13 

Maskulin hane med utmärkta proportioner, kraftful huvud, korrekt bett, flat skalle, kan utvecklas I 

förbrostet, markerad manke, fina vinklar, mycket bra kropp & benstomme, fria rörelser, bra päls 

(maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, vahva pää, oikea purenta, tasainen kallo, eturinnan 

tulee kehittyä, näkyvä säkä, hyvät kulmaukset, erittäin hyvä runko ja luusto, vapaat liikkeet, hyvä turkki) 

AVO ERI 2 

Mardenas Mir Ctepan FI32340/13 

Tilltalande hane, utmärkt helhet, kraftful huvud, korrekt bett, robust helhet, stark rygg, kunde ha lite mer 

förbröst, fina vinklar, kraftfulla fria rörelser, bra päls ( puhutteleva uros, erinomainen kokonaisuus, vahva 

pää, oikea purenta, vankka kokonaisuus, vahva selkä, voisi olla hieman enemmän eturintaa, hyvät 

kulmaukset, voimakkaat vapaat liikkeet, hyvä turkki) AVO ERI 1 SA PU-2 SERT, VARACA, FI MVA 

Anakin FI11574/11 

Kraftfull flott massiv hane, utmärkta proptioner & typ, korrekt bett, välformat huvud, utmärkt kropp & 

vinklar, markerad manke, stark rygg, fria kraftfulla rörelser, utmärkt raspresentat, väl värdig sin titel 

(voimakas massiivinen uros, erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi, oikea purenta, hyvän muotoinen pää, 

erinomainen runko ja kulmaukse, näkyvä säkä, vahva selkä, vapaat voimakkaat liikkeet, erinomainen rodun 

edustaja, tittelinsä arvoinen) VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, ROP 

Melnitsa Gora Arbatsyn FI28007/10 

Kraftful hane, utmärkt typ & propotioner, maskulint huvud, korrekt bett, flat skalle, massiv krop, utmärkt 

benstomme, goda vinklar, markerad manke, kraftfulla fria rörelser (voimakas uros, erinomainen tyyppi ja 

mittasuhteet, maskuliininen pää, oikea purenta, tasainen kallo, massiivinen runko, erinomainen luusto, 

hyvät kulmaukset, näkyvä säkä,  voimakkaat vapaat liikkeet) VAL ERI 2 SA PU-3  

Mardenas Mir Buhanka FI23988/12  

Kraftfull substansfull tik, utmärkt helhet, korrekt bett, mörka ögon, välformat huvud, kraftig hals, utmärkt 

kropp & benstomme, djup bröstkorg, fina vinklar, god stegelängd, jag ser mer garna mer tryck på steget, 

bra päls (voimakas tasapainoinen narttu, erinomainen kokonaisuus, oikea purenta, tummat silmät, hyvän 

mallinen pää, vahva kaula, erinomainen runko ja luusto, syvä rintakehä, hyvät kulmaukset, hyvä 

askelpituus, näkisin mielelläni enemmän voimaa askeleessa,  hyvä turkki) AVO ERI 1 SA PN-1 SERT, CACIB, 

VSP 

Mardenas Mir Bulatska FI23989/12  

Feminin kraftfull tik, utmärkt helhet, välformad huvud, korrkt bett, flat skalle, utmärkt kropp  & 

benstomme, tillräkliga vinklar, markerad manke, bra päls, fria rörelser som kunde ha lite mer drive ändå 

(feminiininen voimakas narttu, erinomainen kokonaisuus, hyvän mallinen pää, tasainen kallo, erinomainen 



runko ja luusto, riittävät kulmaukset, näkyvä säkä, hyvä turkki, vapaat liikkeet joissa voisi olla vielä 

enemmän työntöä) AVO ERI 2 

Mardenas Mir Casha FI32336/13 

Feminin tik på mindre sidan, skulle förendra henne lite större, välformad huvud, korrekt bett, mycket bra 

kropp & benstomme, ngt låg ansatt svans, bra vinklar, fria rörelser med god steglängd, tilräklig päls, 

manken skulle vara bättre markerad för rätta silhuetten (feminiininen narttu pienikokoinen, mieluummin 

haluaisin hänet hieman isommaksi, hyvän mallinen pää, oikea purenta, erittäin hyvä runko ja luusto, 

hieman alas kiinnittynyt häntä, hyvät kulmaukset, vapaat liikkeet hyvällä askelpituudella, riittävä turkki, 

säkä voisi olla näkyvämpi jotta ääriviivat olisivat oikeammat) AVO EH 3 

Melnitsa Gora Babotcka FI18000/13  

Kraftfull tik, som I dag inte visar önskade rasattityden, ganska läng huvud, korrekt bett, mörka ögon, flat 

skalle, utmärkt kropp men är lite rund i magen, tillräcklig vinklad, rör sig bra men skulle ha mer drive, 

tillräcklig päls (voimakas narttu joka tänään ei esitä rodulle toivottavaa luonnetta , melko pitkä pää, oikea 

purenta, tummat silmät, tasainen kallo, erinomainen runko mutta hieman pyöreä vatsa, riittävät 

kulmaukset, liikkuu hyvin, mutta voisi olla enemmän työntöä, riittävä karva) AVO EH 4 

Bojai Kia Kassiopeia FI29575/11 

Kraftfull tik, utmärkt helhet, välformad huvud, korrekt bett, mörka ögon, markerad manke, stark rygg, 

utmärkt kropp & benstomme, fina vinklar, rör sig med bra steg frön sidan, slarvar lite mellanhand, kunde en 

fördel visa mer attityd i rörelse (voimakas narttu, erinomainen kokonaisuus, oikean mallinen pää, tummat 

silmät, näkyvä säkä, vahva selkä, erinomainen runko ja luusto, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella 

sivusta, olisi edukseen jos liikkessä esittäisi enemmän asennetta) VAL ERI 1 SA PN-2 VARACA 

 

12. Harjavalta ry 9.5.2015 Mile Aleksoski, Makedonia 

Anakin FI11574/11 

Medium strong, nice head, correct bite, ears and tail correct set, excellent body lines, correct angulations 

and moving (keskivahva, kaunis pää oikea purenta, korvat ja käntä oikein asettuneet, erinomaiset rungon 

linjat, oikeat kulmaukset ja liike) VAL ERI 1 SA PU-1 ROP 

Bojai Polina Star FI50966/13 

Medium strong, correct bite, correct set ears and tail, strong neck, good topline, correct angulations in 

moving (keskivahva, oikea purenta, oikein asettuneet korvat ja häntä, vahva kaula, hyvä ylälinja, oikeat 

kulmaukset liikkeesä) NUO ERI 1 SA PN-1 SERT, VSP 

Bojai Nikita FI44184/12 

Medium strong, correct bite, correct set ears and tail, good topline, correct angulation and movement  

(keskivahva, oikea purenta, oikein asettuneet korvat ja häntä, hyvä ylälinja, oikeat kumaukset ja liikket) 

AVO ERI 1 SA PN-2 VASERT 

 

13. Lahti ry 10.5.2015 Kirsti Louhi 

Druzkaya Gromatnoi FI14567/14 

16kk, erinomaista tyyppiö oleva nuori mies, hyvä kallon leveys ikäisekseen, erinomainen pää ikäisekseen, 

oikea purenta,  hyvä kuonon vahvuus, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä rintakehän kaarevuus, liikkuu takaa hieman 

kinnerahtaasti, turkki vielä kovin pehmeä JUN ERI 1 

Unnaz Alm Alec FI11310/14 

1,5 v, aurinkoinen nuori mies, jonka pään tulee vielä voimistua, hieman vaaleat silmät, oikea purenta, hyvä 

ylälinja, lyhyt pysty lantio, voisi olla kulmautunut edestä paremmin, voimakkaat takakulmaukset, pehmeä 

turkinlaatu, putoaa liikkeessä eteen JUN EH 3 



Zeus Iz Chernoy Rati FI39757/14 

1v. 4kk. hyvän tyyppinen vahvaluustoinen uros, hyvä runko ja rintakehän kaarevuus, hyvä kallon leveys 

oikea purenta, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä rintakehän syvyys, liikkuu takaraajat pihdissä, vielä 

vallattomasti liikkuva, selkä elää, pehmeä karvanlaatu JUN EH 2 

Melnitsa Gora Bobrik Syn FI17999/13 

2v. 3kk. hieman kevytluustoinen uros jolla voimakas runko, hyvät pään linjat, oikea purenta, hyvä kaula ja 

ylälinja, riittävä rungonsyvyys, saisi olla kulmautunut paremmin, turhan korkea kinner, hyvä karvn laatu, 

selkä elää liikkeessä, liikkuu kinnerahtaasti AVO EH 2 

Zornoi Orlando FI16724/13 

2v. hieman kevytluustoinen, kokonaisvaikutelma vielä kesken, hyvät pään mitat, kallon tulee levitä, hyvin 

asettuneet korvat, rinnansyvyys ei vielä riittävä, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, kapea reisi, koira 

liikkuu edestä vielä vallattomasti, tarvitsee aikaa, pehmeä karvanlaatu AVO EH 1 

Bojai Patritsija FI50962/13 

1v 8 kk. matalaraajaiselta vaikuttava narttu jolla feminiininen pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, 

hyvä rintakehän muoto ja syvyys, toivoisin enemmän raajakorkeutta ja kokoa kokonaisuutena enemmän, 

liikkuu edestä hyvin sivusta turhan pitkällä askeleella NUO H 

Juger Edelweiss Lesnaya Skazka EST00233/14 

Rungonmittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jonka luusto saisi olla vahvempi, hyvät pään linjat, kallon 

tulee vielä levitä, hyvä purenta, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, rinnansyvyys ei vielä riittävä, 

pehmeä turkki, liikkuu vallattomasti, aurinkoinen luonne NUO EH 1 

 

14. Helsinki er 14.5.2015 Irina Poletaeva 

Melnitsa Gora Bobrik Syn FI17999/13 

oikea tyyppi, vahva urosmainen, erinomainen luusto, oikealinjainen pää, vaaleahkot silmät, oikea 

hampaisto, hyvä pigmentti, riittävä kaula, selkä pehmeähkö liikkeessä, hyvä häntä, hyvä rintakehänmuoto, 

hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, hyvä etu- ja takaliike, sivuliike voisi olla voimakkaampi, 

karva voisi olla karkeampi, hyvä rodun edustaja AVO ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP, FI MVA 

Anakin FI11574/11 

erinomainen rodunedustaja, erittäin urosmainen , vahva, kaunislinjainen, vahva luusto, hyvä kallon leveys, 

pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävän tummat silmät, oikea hampaisto, erinomainen 

kaula, yklälinja & hännänkiinnitys, erinomainen eturinta, oikeat kulmaukset, kintereet voisivat olla 

vahvemmat, erinomainen sivuliike, pehmeähkö karva VAL ERI 1 SA PU-2 

Budyonovka Chervona Matreshka FI27073/13 

Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen, oikeat mittasuhteet, hyvä luusto, pään linjat voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat, kuono-osa riittävän vahva, riittävän tummat silmät, oikea hampaisto, hyvät korvat, 

erinomainen kaula, ylälinja & häntä, riittävä eturinta, hyvät kulmaukset ja liike, riittävän karkea karva 

rungossa, pehmeä jaloissa AVO ERI 1 SA PN-1 SERT, VSP 

Mardenas Mir Casha FI32336/13 

Erittäin hyvä tyyppi, hieman pitkä runkoinen, erittäin narttumainen pienikokoinen, hyvät pään 

mittasuhteet mutta pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, oikea hampaisto, vaaleahkot silmät, 

riittävä kaula, pehmeä selkä, hieman luisu lantio, eturinta & etukulmaukset voisivat olla paremmat, 

riittävät takakulmaukset, riittävä askelpituus, pehmeä karva, hieman ruskea karva AVO EH 3 

Melnitsa Gora Babotcka FI18000/13 

Vahva narttu, klassisessa tyypissä, hieman pitkä runkoinen, vahva luustoinen, erinomainen pää, vaaleahkot 

silmät, oikea hampaisto, erinomainen kaula ja ylälinja, oikea häntä, erinomainen rintakehän muoto, oikeat 



kulmaukset, melko hyvä liike, valitettavasti ei parhaassa fyysisessä kunnossa, oikea karvanlaatu ja väri AVO 

ERI 2 

 

15. Ruovesi ry 16.5.2015 Harri Lehkonen 

Budyonovka Direktor Udachi FI44481/14 

kookas vielä kesken kehityksen oleva nuori uros, hyvän muotoinen pää, lavat voisivat olla viistommat, 

eturinnan ja rintakehän tulee vahvistua, hyvä ylälinja ja takaosa, vielä hieman pehmyt turkki, esiintyy 

itsevarmasti, terveet liikkeet, tarvitsee aikaa JUN ERI 1 

Zornoi Peter Pan FI29327/14 

Tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa joiden tulee vahvistua, 

tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä, ikäisekseen sopiva runko, vielä hieman pehmyt turkki, esiintyy 

reippaasti JUN ERI 2 

Zornoi Orlando FI16724/13 

Tasapainoisesti kehittynyt reippaasti esiintyvä uros, maskuliininen pää, oikeat mittasuhteet, hyvät 

kulmaukset, hieman matala hännänkiinnitys, turkki voisi olla karheampi, erinomainen tempperamentti ja 

liikkeet AVO ERI 1 SA PU-2 SERT 

Zornoi Einstein FI32328/07 

Hyvin säilynyt veteraani, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, kaunis ylälinja, riittävät kulmaukset, 

hyväasentoinen häntä, turkki voisi olla karheampi, erinomainen temperamentti, terveet liikkeet VET ERI 1 

SA PU-1 ROP, ROP-VET 

Budyonovka Chervona Matreshka FI27073/13  

Vahvarunkoinen hieman pönäkässä kunnossa estetty narttu, hyvä pää, etuosa saisi olla kulmautuneempi, 

hyvä hännänkiinnitys ja takaosa, saisi esiintyä ryhdikkäämmin ja liikkua pidemmällä etuaskeleella, saisi 

esiintyä itsevarmemmin, turkki saisi olla karheampi AVO EH 3 

Zornoi Obyss FI16728/13 

Iloisesti esiintyvä hyvän kokoinen narttu, oikean muotoinen pää, hyvät kumlaukset, kaunis ylälinja, hyvä 

hännänkiinnitys, turkki voisi olla karheampi, esiintyy reippaasti, terveet liikkeet AVO ERI 1 SA PN-1 SERT, 

VSP 

Zornoi Ostrova FI16731/13 

Hyvän kokoinen, vahvarunkoinen hieman pönäkässä kunnossa esitetty narttu, oikeat mittasuhteet päässä 

ja rungossa, hyvät kulmaukset, turkki voisi olla karheampi, hyväasentoinen häntä, liikkuu halutessaan 

hyvällä askeleella, esiintyy reippaasti, olisi edukseen hieman jäntevämmässä kunnossa AVO ERI 2 

 

16. Rauma kr 16.5.2015 Slobodan Nasteski, Makedonia 

Anakin Fi11547/11 

4, 5 years old, Very nice type, excellent strong head, correct bite, ears good set and carried, excellent 

developed chest, straight front legs, excellent angulations of back legs, excellent topline, very nice free 

movement (4,5-vuotias, erittäin hyvä tyyppi, erinomainen vahva pää, oikea purenta, hyvin asettuneet ja 

kannetut korvat, erinomainen kehittynyt rinta, suorat eturaajat, erinomaisesti kulmautuneet takaraajat, 

erinomainen ylälinja, erittäin kauniit vapaat liikkeet) VAL ERI 1 SA PU-1 ROP 

Bojai Polina Star FI50966/13 

1,5 years old, correct size and proportions for her age, nice head, correct bite, beautiful strong neck, 

straight front legs, good developed chest, very nice angulations in the back legs, correct topline, tail is good 

carried and set, correct movement (1,5 -vuotias oikea koko ja mittasuhteet ikäisekseen, oikea purenta, 



kaunis vahva niska, suorat eturaajat, hyvä kehittynyt rinta, erittäin kauniit kulmaukset takajaloissa, oikea 

ylälinja, häntä on hyvin kannettu ja kiinnittynyt, oikeat liikkeet) ERI 1 SA PN-3 VASERT 

Bojai Nikita FI44184/12 

Three years old, Correct size and proportions, I would prefer stronger head, chest good developed, straight 

front les, topline must be stronger, good angulations, tail good carried and set, good movement (3 –vuotia, 

oikea koko ja mittasuhteet, toivoisin vahvemman pään, hyvin kehittynyt rinta, suorat eturaajat, ylälinjan 

tulisi olla vahvempi, hyvät kulmaukset hyvin kannettu ja kiinnittynyt häntä, hyvät liikket) AVO ERI 1 SA  

PN-2 SERT 

Bojai Kia Kassiopeia FI29575/11 

Four years old, very nice, feminine, nice head, correct bite, nice neck, good developed chest, straight front 

legs, excellent angulations of back legs, topline must be stronger, tail good carried and set, free movement 

(4-vuotias, erittäin kaunis, feminiininen, kaunis pää, oikea purenta, hyvä niska, hyvin  kehittynyt rinta, , 

suorat eturaajat, erinomaiset kulmaukset takaraajoissa, ylälinjan tulisi olla vahvempi, häntä hyvin kannettu 

ja kiinnittynyt, vapaat liikkeet) VAL ERI 1 SA PN-1 VSP 

 

17. Varkaus kv 17.5.2015 Monica Blaha, Itävalta 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

Goog size, excellent head and beared, very nice neck and topline, good forechest and deep chest, well 

angulated, top quality of coat, excellent mover  (Hyvä koko, erinomainen pää ja parta, erittäin kaunis niska 

ja ylälinja, hyvä eturinta ja syvä rintakehä, hyvin kulmautunut, erinomainen karvanlaatu, erinomainen 

liikkuja) JUN ERI 1 SA PU-2 SERT 

Druzkaya Gromatnoi FI14567/14 

16 months, head with good muzzle, good topline, good ribcage, angulation okay, top movement (16 

kuukautta, pää hyvällä kuonolla, hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, kulmaukset ok, top liikkeet) JUN ERI 2 SA 

PU-3 VASERT 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249  

Wery vell build, head with deep muzzle, very nice neck & withers, good forechest and outlines, very nice 

tailset, coat okay, excellent mover (erittäin hyvin rakentunut, päässä syvä kuono, erittäin kaunis niska ja 

säkä, hyvä eturinta ja ääriviivat, erittäin kaunis hännänkiinnitys, turkki ok, erinomainen liikkuja) VAL ERI 1 

SA PU-1 CACIB, ROP 

Zornoi Pandora FI29328/14 

Excellent type, lovely head, good proportions, very well angulated, coat okay, excellent mover 

(erinomainen tyyppi, viehättävä pää, hyvät mittasuhteet, erittäin hyvin kulmautunut, turkki ok, 

erinomainen liikkuja) JUN ERI 1 SA PN-1 SERT, VSP 

Bojai Lady Large FI21973/12 

Nice bitch, needs time to mature, lovely temperament, enough ribcage, well angulated but in movement 

loose and narrow behind (kaunis narttu mutta tarvitsee aikaa valmistuakseen, viehättävä luonne, riittäv 

rintakehä hyvin kulmautunut mutta liikkeesä löysä ja ahdas taka) AVO ERI 1 

Assol Iz Radolja RKF2691352 

Nice bitch on lover size, good proportions, nice head and pigment, angulation okay, good coat and 

movement  (kaunis narttu matalampaa kokoa, hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja pigmentti, kulmaukset ok, 

hyvä turkki ja liikkeet) VAL ERI 1 SA PN-2 CACIB 

 

18. Hamina kv 23.5.2015 Luis Gorjao Henriques, Portugali 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 



Typical, good head with good eyes and ears, body of good size for the age, chest and topline are ok for the 

age, good angulations, good movement, good coat (Tyypillinen, hyvä pää jossa hyvät silmät ja korvat, 

ikäisekseen hyvän kokoinen , rinta ja ylälinja ovat ok ikään nähden, hyvät kulmaukset, hyvät liikkeet, hyvä 

turkki) JUN ERI 1 SA PU-3 

Barbi S Bronich Zakonny Naslednik Gremmi RKF3505219 

Good type, good head with good eyes, body of good size and proportions, good chest and topline, 

frontangulations could be better, good rearangulations, very good movements, good coat  (Hyvä tyyppi 

hyvä pää jossa hyvät silmät, hyvän koko ja mittasuhteet, hyvä rinta ja ylälinja, etukulmaukset voisivat olla 

paremmat, hyvät takakulmaukset, erittäin hyvät liikkeet, hyvä turkki) VAL ERI 1 SA Pu-1 SERT, CACIB, ROP 

Spark Galas De La Furfur RKF3392067 

Very good type, very good head with strong skull, good eyes, body of very good size and proportions, good 

strong chest, good topline, good frontangulations, rearangulations could be better, movements could have 

more power and cover more ground (Erittäin hyvä tyyppi, erittäin hyvä pää jossa vahva kallo, hyvät silmät, 

hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä vahva rinta, hyvä ylälinja hyvät etukulmaukset, takakulmaukset voisivat 

olla paremmat, liikkeessä voisi olla enemmän voimaa ja peittävyyttä) VAL ERI 2 SA PU-2 VASERT, VARACA 

 

19. Kajaani  ry 24.5.2015 Katrin Lahi-Temnikov, Viro 

Unnaz Alm Leonid FI11308/14 

Hyvä tyyppi ja koko, tasapainoisesti kehittynyt, rodunomainen pää, erittäin hyvin kehittynyt runko ja 

raajat, liikkuu hyvin, esiintyy melko hyvin JUN ERI 1 SA PU-1 SERT, VSP 

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

Erittäin tasapainoisesti kehittynyt, hyvässä kunnossa, hyvä pää, sopusuhtainen runko, hyvät raajat, liikkuu 

ja esiintyy hyvin JUN ERI 1 SA PN-1 SERT, ROP 

 

20. Helsinki kv 24.5.2015 Elzbieta Chwalibog, Puola 

Gårdarikets Froste FI17108/15 

Starker, breifer Kopf, dunkles Ange, gutter Front und Knochenbau, korrekte Brusttiete, ein biBchen 

gewölbte Nierenparti, Hinterhand mit mittleren Winkelung, scher enge Hinten in der Bewegung, scher 

gutes Haar und Präparation (vahva, leveä pää, tummat silmä, hyvä etuosa ja luusto,.hyvä rinnansyvyys, 

vähän holvaantunut vatsalinja, keskivoimakkat takakulmaukset, liikkuessa hyvin ahdas taka, erittäin hyvä 

ja hyvin valmisteltu turkki) JUN ERI 2 

Unnaz Alm Alec FI11310/14 

 Kopf is tein biBchen schmal, shöne Ayge, korrektes Ohr, korrekte hals, gute Knochen und Brust, gerade 

Rücken, etvas lang in Ländenparti, Gut gewinkelter Hinten, gutes Haar, langer Schub, Zeit zu zeit hat 

Passgang (hieman kapea pää,kauniit silmät, kaunis niska, hyvä luusto ja rintakehä, suora selkä, hieman 

pitkä lanneosa, takaa hyvin kulmautunut,  hyvä turkki, pitkä askel, peitsaa ajoittain) .JUN ERI 1 SA PU-3 

SERT 

Anakin FI11574/11 

Schöner Rüde in starken Konstruktion, Kopf ist groB und Breit, Auge dungel, guter Front und Vorbrust, 

super Knochen, korrekte obere Linie und Winkelungen, paralleles, langes Gangwerk (Kaunis 

vahvarakenteinen uros, pää iso ja leveä, tummat silmät, kaunis edestä ja hyvä eturinta, erinomainen 

luusto, hyvä ylälinja ja kulmaukset, tasapainoinen, suora pitkä askellus) VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, ROP 

Zornoi Jeltsin FI11099/11 

Elegante Modell mit genügend starke Knochen, zum körper passender Kopf, dunkles Auge, korrektes Ohr, 

korrekte Obere Linie, gut Gewinkelt, gutes Haar, Sehr langer Schub, ist parallel (tyylikäs tarpeeksi 



vahvaluustoinen, runkoon sopivankokoinen pää, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä ylälinja, hyvin 

kulmautunut, erittäin pitkä askel, yhdensuuntainen) VAL ERI 2 SA PU-2 VARACA 

Bojai Katie Lee FI29574/11 

Korrekter Kopf Auge und Ohr, guter Vorbrust, ein biBchen eng in Front und het lange Pfoten, korrekter 

Brust, etwas weicher Rücken, gut Gewinkelt, gutes Haar, in der Bewegung is tein biBchen eng vor und 

hinten (kaunis pää, silmät ja korvat, kaunis eturinta, hieman ahdas edestä ja pitkät varpaat, hyvä 

rintakehä, hieman pehmeä selkälinja, hyvin kulmautunu, kaunis turkki, liikkuessa hieman ahdas edestä ja 

takaa) AVO ERI 1 

Bojai Kia Kassiopeia FI29575/11 

Kopft ist stark, Augegenügend dunkel, korrekte Obere Linei, Brust ist tiet, auber ein biBchen eng, 

guteKnochen und Winkelungen, etwas eng im Front, in der Bewegung hinten parallel, vorderhand ein 

biBchen bodeneng  (Vahva pää, silmät tarpeeksi tummat, hyvä ylälinja, rintakehä on syvä mutta hieman 

ahdas, hyvä luusto ja kulmaukset, edestä hieman ahdas, liikkuessa takaa tasapainoinen, yhdensuuntainen, 

edestä hieman ahdas) VAL ERI 2 SA PN-2 VARACA 

Yard Guardian Brigantina FI26762/12 

Elegante Hündin, korrekter rtarker Kopft, hells Auge, schöne Obere Linie, guter Vorbrust, gute Knochen, 

guter Brust, Hinterhand genügend gewinkelt, gutes Haar, dynamisches Gangwerk (kaunis, elegantti narttu, 

kaunis vahva pää, vaaleat silmät, kaunis ylälinja, hyvä eturinta, hyväluustoinen, hyvä rintakehä, tarpeeksi 

kulmautunut takaa, hyvä turkki, liikkuu dynaamisesti) VAL ERI 1 SA PN-1 CACIB, VSP 

 

21. Mänttä-Vilppula kr 31.5.2015 Soile Bister 

Zornoi Peter Pan FI29327/14 

Kaunislinjainen hyväluustoinen, hyvät mittasuhteet ja pään vahvuus, pään linjojen tulisi olla 

yhdensuuntaisemmat, sopivat kulmaukset, takaosa saa vahvistua, ikäisekseen hyvä runko, häntä ok, karva 

ei vielä ole valmis & sen tulisi olla takuton, kupaavat liikkeet hyvä luonne JUN EH 1 

 

22. Riihimäki kr 7.6.2015 George Schogol, Georgia 

Druzkaya Galstuk FI14566/14 

Heavy 18 months, good size and format, strong enough skull, quite long head, quite correct outline, still 

lacking body substance, needs time to mature, bit overangulated behind, a bit narrow up & down, covering 

enough ground (raskas 18 kuuukautta, hyvä koko ja muoot, riittävän vahva kallo, melko pitkä pää, melko 

oikeat ääriviivat, rungosta puuttuu vielä voimaa, tarvitsee aikaa kehittyäkseen, hieman ylikulmautunut 

taka, hieman kapea edestä ja taka (liikkeesä), peittää riittävästi maata) JUN ERI 1 SA PU-1 SERT, VSP 

Melnitsa Gora Arbatsyn FI28007/10 

4 years old, moderate balanced, bit long topline, kept soft when moving, could have stronger head, more 

masculine, little bit toeing out when up and down, moderate strong tights & muscletone ( 4-vuotias 

kohtalaisesti tasapainossa, hieman pitkä ylälinja pehmeä liikkeesä, pää voisi olla vahvempi, mskuliinisempi, 

kääntää hieman varpaita ulospäin edessä ja taka (liikkeesä,) kohtalaisen vahva ?? ja lihaksikas) VAL EH 1 

Juger Edelweiss Lesnaya Skazka EST00233/14  

18 months feminine, a bit leggy, still under development, feminine head oh good lines, parlell enough, 

lovely neckset, good proportions ok topline, bit overangulated, narrow (18 kuukautta, feminiininen, 

hieman jalkava, vielä kehittyvä, feminiininen pää jossa riittävän yhdensuuntaiset hyvät linjat, kaunis niskan 

kiinnitys,  hyvät ylälinjan mittasuhteet, hieman ylikulmautunut, ahdas) NUO ERI 1 SA PN-2 VASERT 

Avrora Russkiy Spetsnaz UKU0162935 



2 years,  quite typical bitch, enough body substance & strength, very good neck, withers & shoulders, bit 

open angulated in front, very good drive from behind, in general quite correct outline (2-vuotias melko 

tyypikäs nbarttu, riittävän tilava ja vahva runko, erittäin hyvä niska säkä ja lavat, hieman avoimet 

kulmaukset edessä, erittäin hyvä työntö takana, kokonaisuutena melko oikeat ääriviivat) AVO ERI 1 SA  

PN-1 SERT, ROP, FI MVA 

Yard Guardian Brigantina FI26762/12 

3 years, good size, strong enough,  a pit long topline, feminine head, bit flat whithers, falling down in 

movement, enough angulated behind, would prefer better outline when moving (3-vuotias, hyvä koko, 

riittävän vahva, hieman pitkä ylälinja, putoaa liikkeessä, riittävät takakulmaukset, toivoisin paremmat 

ääriviivat liikkeessä) VAL EH 1 

 

 

23. Alavus kr 13.6.2016 Elena Ruskovaara 

Budyonovka Direktor Udachi FI44481/14 

Erinomainen tyyppi, selvä sukupuolileima, keskivahvat raajat, hyvä kaula, oikeat pään mittasuhteet, 

kallossa vielä vähän pyöreyttä, hyvä iso kirsu ja vahva kuono-osa, eturinnan tulee täyttyä ja etulikkeen 

tiivistyä, tarpeeksi yhdensuuntainen taka, ok häntä, vielä pentumainen liikunta mutta oikea tarpeeksi pitkä 

askellus, karva vielä pehmeä ja pentu, erinomainen käytös, hienot raamit joiden tulee täyttyä JUN ERI 1 

Zornoi Orlando FI16724/13 

Erinomainen tyyppi, selvä sukupuolileima, sopiva raajaluusto, miellyttävä kaula, päässä tarpeeksi kokoa ja 

mittasuhteita. oikein asettuneet korvat, eturinnan tulisi olla selvempi, vähän löysät liikkeet kyynerpäistä, 

sopivat kulmaukset, nuorekas runko, tarpeeksi yhdensuuntainen takaliike, itsevarma käytös, ok häntä, 

erinomaiset ponnekkaat sivuliikkeet, karva saisi olla karkeampaa AVO ERI 1 SA PU.1 SERT, ROP 

Zornoi Oz FI16722/13 

Hyvät mittasuhteet omaava tarpeeksi maskuliininen kokonaisuus, kovin löysä edestä, kyynärpäät 

hakeutuvat rungon alle, käpälät ulkokierteiset, sopiva raajaluusto, maskuliininen tarpeeksi iso tilava 

kalloinen pää, selvä otsapenger, sopivasti kaulaa, riittävät kulmaukset, tilava rintakehä, keskipitkä sivuliike, 

etuaskel on kovin huolimaton korkea ja leveä, esitetään hyvin, miellyttävä käytös AVO EH 2 

Lavender Juodasis Amuletas FI50992/15 

10 kk, vaihtuvassa pentukarvassa esiintyvä, mittasuhteiltaan oikea narttu, joka on vielä kauttaaltaan 

keskentekoinen, sopiva rintakehä, kaulaa voisi olla enemmän, narttumainen pää jossa vielä kapea alaleuka, 

keskiruskeat silmät, ikään sopiva eturinta, raajojen kulmauksien tulee vielä asettua, ylälinjassa pehmeyttä, 

erinomainen häntä, hyvä askelpituus, tarpeeksi yhdensuuntainen liikkuja, tarvitsee aikaa ja uuden karvan 

JUN EH 1 

 

24. Salo kr 14.6.2015 John Bond, Irlanti 

Druzkaya Galstuk FI14566/14 

Bite is good, strong muzzle, good broad skull, correct earset, nice deep chest, good front, correct shoulder 

placement, short back, nice coat, good condition, movement a little close for his age, correct size & 

proportions (purenta on hyvä, vahva kuono, hyvä tilava kallo, oikea korvien kiinnitys, kyvä syvä rinta, hyvä 

etuosa, oikea lapojen asento, lyhyt selkä, kaunis turkki , hyvässä kunnossa, ikäisekseen hieman ahtaat 

liikkeet, oikea koko ja mittasuhteet) JUN ERI 1 SA PU-2 SERT 

Anakin FI11574/11 

4,5 years, bite is correct, perfect front, correct shoulder placement, good forechest, really deep chest with 

good spring of ribs, perfect body, very good angulated front and rear, good condition, he has reach and 



drive correct tailcarriage (4,5-vuotias, oikea purenta, täydellinen etuosa, oikea lapojen asento, hyvä 

eturinta, todella syvä rintakehä jossa hyvä kaarevuus, täydellinen runko, erittäin hyvin kulmautunut edestä 

ja taka, hyvässä kunnossa, hänekllä on ulottuvuutta ja työntöä, oikea hännänkanto)  VAL ERI 1 SA PU-1 

ROP 

Juger Edelweiss Lesnaya Skazka EST00233/14 

Bite is correct, nice head, good strong muzzle, dark eye, nice set ears, good skull, nice length of neck, 

correct shoulder placement, nice short back, fore her age nice strong quarters, angulation correct front & 

rear, movement is good & correct Oikea purenta, kaunis pää, hyvä vahva kuono, tummat silmät, kauniisti 

asettuneet korvat, hyvä kaulan puituus, oikea lapojen asento, kaunis lyhyt selkä ikäisekseen kaunis kinner, 

oikein kulmautunut edestä ja taka, liikket ovat hyvät ja oikeat) NUO ERI 1 SA PN-2 SERT 

Bojai Nikita FI44184/12 

Bite is good, 3 years, nice dark eye, strong muzzle, good broad skull, good front, good shoulder placement, 

nice deep chest, very strong guarters, movement is through going and coming (hyvä purenta, 3 vuotias, 

kauniit tummat silmät, vahva kuono, hyvä tilava kallo, hyvä etuosa, hyvä lapojen asento, kaunis sycvä 

rinta, erittäin voimakkaat kintereet, like on läpi (?) Mennen ja tullen) AVO ERI 1 SA PN-3 VASERT 

Yard Guardian Brigantina FI26762/12 

3 years old, correct bite, very strong muzzle, correct earset, nice lenght of skull, very good front, deep 

chest, good spring of ribs, short back, good quarters, angulation front and rear very good, movement is 

very good ( 3-vuotias, oikea purenta, todella vahva kuono, oikea korvienkiinnitys, kaunis kallon pituus, 

erittäin hyvä etuosa, syvä rinta, hyvin kaareutuneet kyljet, lyhyt selkä, hyvät kintereet hyvät kulmaukset 

edessä ja takana, erittäin hyvät liikkeet) VAL ERI 1 SA PN-1 VSP 

 

25. Rovaniemi kv 20.6.2015 Hilkka Salohalla 

Budyonovka Direktor Udachi FI44481/14 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori  jolla hyvät pään mittasuhteet, hyvä 

purenta & silmät & korvat, syvä kaula & ylälinja, riittävät kulmaukset, runko saa vielä kehittyä, hyvä luusto, 

ikäisekseen hyvä karvapeite, liikkuu vielä kapeasti edestä ja takaa, riittävällä sivuaskeleella JUN ERI 1 

Zornoi Paddington FI29329/14 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, vahva kuono & kallo, hyvä 

purenta, silmät voisivat olla tummemmat, hyvät korvat, hyvä kaula, hieman jyrkkä lantio, riittävät 

kulmaukset, runko vielä kesken kehityksen, karvapeite tänään hieman pehmeä, liikkuu kinnerahtaasti taka, 

ylälinja liikkeessä saisi olla parempi JUN EH 2 

Zornoi Lonely Rider FI32350/12 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, erinomainen pää & purenta & silmät & korvat, riittävä 

kaula, hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, erinomainen luusto, hyvät kulmaukset, hyvä karvapeite, 

liikkuu ahtaasti takaa, erinomaisesti edestä, hyvällä askeleella AVO ERI 1 PU-1 SERT, CACIB, VSP 

Moskvorechie Lubava Russkaya Krassa RKF3646636 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan vahva narttu, linjoiltaan ja vahvuudeltaan erinomainen pää, hyvä purenta & 

silmät & korvat, erinomainen kaula ja ylälinja, oikein kulmautunut vahva luusto, erinomainen karvapeite, 

liikkuu erittäin hyvin VAL ERI 1 PN-1 SERT, CACIB ROP, FI MVA 

 

26. Pieksämäki kr 27.6.2015 Markku Kipinä 

Druzkaya Gromatnoi FI14567/14 

Maskuliininen, vanvarakenteinen tyypiltään erinomainen uros, turkki tulossa lupaavasti, pitkälinjainen pää, 

hieman takaluisu kallo, vahva purenta, hyvät korvat ja silmät, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä ylälinja ja 



häntä, ikäisekseen ryhdikäs tasapainoinen kokonaisuus, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä sivuliikkeellä NUO ERI 1 

SA PU.1 SERT, ROP 

Zornoi Oz FI16722/13 

Pienehkö melko kevytrakenteinen uros, jolla saisi olla selvempi sukupuolileima, hieman takaluisu kallo, 

hyvä purenta ja korvat, hyvä takaosa, säkä saisi olla korostuneempi, askellus saa tasapainottua, liike 

löysäedestä, turkki ok, kiva luonne AVO EH 1 

Zornoi Pandora FI29328/14 

Feminiininen vahvarakenteinen vielä etuosastaan löysä narttu, hyvä ylälinja ja takaraajat, ikäisekseen 

riittävä runko, hyvä luonne, hyvä purenta, pään linjat saisivat olla yhtenäisemmät, liikkuu hyvällä 

sivuliikkeellä, lupaava turkki JUN ERI 1 SA PN-1 SERT, VSP 

 

27. Raasepori kr 28.6.2015 Astrid Lundava, Viro 

Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/14 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, pää vielä kehittymässä mutta siinä on hyvät mittasuhteet, hyvä 

kaulan asento ja riittävä pituus, hyvä selkälinja, hieman lakseva lantio, hyvin rakentunut rintakehä, 

tasapainoisesti kulmautunut, hyvät sivuliikkeet, turkki vielä pehmeä PEN 1 KP ROP-PENTU 

Zeus Iz Chernoy Rati FI39757/14 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, hyvän mallinen vahva pää, kaulaa saisi olla enemmän, hyvä 

selkälinja, tasapainoisesti kulmautunut, reisi saisi olla leveämpi, hieman ahtaat takaliikkeet, 

yhdensuuntaiset etuliikkeet, turkki  saisi olla karkeampi, hyvät ja tasapainoiset sivuliikkeet JUN ERI 1 SA  

PU-3 VASERT 

Druzkaya Galstuk FI14566/14 

Keskikokoinen, riittävä luusto, hieman pitkä runko, kaunis voimakas pää, vahva hieman lyhyt kaula, pitkä 

selkälinja, hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa, yhdensuuntaiset hyvät liikkeet, hyvä turkinlaatu 

NUO ERI 1 SA PU-4 

Druzkaya Estestvennyj FI39126/12 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, vahva uros, vahva pää, hyvä kaula, hieman pitkä selkälinja, 

tasapainoisesti kulmautunut, hyvä reiden leveys, yhdensuuntaiset vapaat liikkeet AVO ERI 1 SA PU-1 SERT 

ROP 

Anakin FI11574/11 

Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis vahva pää, hieman lyhyt vankka kaula, hyvä selkälinja, tasapainoisesti 

kulmautunut, reisi saisi olla leveämpi, kauniit yhdensuuntaiset liikkeet, hieman pehmeä turkki VAL ERI 1 SA 

PU-2 

Druzkaya Grozà FI14563/14 

Riittävä koko, hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, hyvä pää, oikea asentoinen hieman lyhyt kaula, riittävän 

suora selkälinja, suora edestä, riittävästi kulmautunut takaa mutta reisi saisi olla leveämpi, yhdensuuntaiset 

liikkeet, liian pehmeä turkki  NUO EH 2 

Juger Edelweiss Lesnaya Skazka EST00233/14 

Hyvä koko ja riittävä luusto, hieman pitkä runko, hyvä pää, mutta kuono-osa saisi olla vahvempi, riittävä 

kaula, hyvä selkälinja, hieman suora edestä ja takaa, reisi saisi olla leveämpi, yhdensuuntaiset hyvät liikkeet, 

turkki saisi olla karkeampi  JUN ERI 1 

Druzkaya Favoritka FI17136/13 

Riittävä koko, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, riittävä kaula, hyvä selkälinja, matala-asentoinen häntä, 

tasapainoisesti kulmautunut, yhdensuuntaiset liikkeet, reisi saisi olla leveämpi, hyvä turkin laatu AVO ERI 1 

SA PN-1 SERT, VSP 



Druzkaya Feska FI17133/13 

Hyvä koko hieman pitkä runko, riittävä luusto, saisi olla itsevarmempi, hyvä pää, lyhyt pysty kaula, pitkä 

selkä, suora edestä, hyvin kulmautunut takaa, yhdensuuntaiset hyvät liikkeet, pehmeä turkki AVO EH 2 

 

28. Tuusula kr 4.7.2015 Leila Kärkäs 

Anastasia Deti Arbata FI43900/14 

Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus, hyvä voimakas kallo ja vahva kuono, erinomainen eturinta ja vankka 

runko, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoinen hyvä rajarakenne, vahva luusto, hieman kapea taka-askel, 

muuten erittäin hyvät liikkeet, riittävän karhea karva nuorelle koiralle, hyvä käytös JUN ERI 1 SA PN-1 

SERT, ROP 

Bojai Katie Lee FI29574/11 

Vahva kallo ja kuono, hyvät silmät, sopiva otsapenger, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä 

kaula ja ylälinja, sopiva rintakehä ja eturinta, pitkä lanne, hyvät etukulmat mutta melko voimakkaasti 

kulmautunut takaosa, hyvä etuliike, takaliikkeessä saisi olla enemmän voimaa, hyvä karvan laatu, mutta 

väri saisi olla mustempi, miellyttävä käytös AVO ERI 2 

Juger Edelweiss Lesnaya Skazka EST00233/14 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä pään vahvuus ja linjat, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset 

kulmaukset ja hyvä luusto, ikään sopiva rintakehä ja eturinta, liikkuu hyvin, karva kovin pehmeälaatuista 

tulisi olla karheampaa, miellyttävä käytös AVO EH 3 

Melnitsa Gora Babotcka FI18000/13 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä pään vahvuus, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja 

ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä raajarakenne ja liikkeet, vahva luusto, melko hyvä karvanlaatu, 

miellyttävä käytös AVO ERI 1 SA PN-2 VASERT 

 

29. Laukaa kr 11.7.2015 Tarmo Viirtelä 

Unnaz Alm Leonid FI11308/14 

Pitkä vahva pää, liian vaaleat silmät, purenta ok, hieman matala-asentoiset korvat, riittävä kaula, kaipaa 

eturintaa ja rinnansyvyyttä, lyhyehkö rintakehä, hieman matala säkä, vahva hyvänpituinen runko, koira on 

tässä vaiheessa hieman takakorkea, hieman alaskiinnittynyt selällä kannettu häntä, suorat vahvat 

eturaajat, riittävät takakulmat, hyvä karvanlaatu, vetävä sivuaskel, hieman leveä edestä, hyvä käytös  NUO 

EH 1 

 

30. Oulu kv 11.7.2015 Antonio Di Lorenzo, Norja 

Zornoi Paddington FI29329/14 

Really Immature, head more closer to snautser, very good bones and proportions in body, weak in rear 

with cow hocks, dark eyes, a very good coat for age, short step (todella kehittymätön, pää lähempänä 

snautseria, erittäin hyvä luusto ja mittasuhteet, heikko takaosa lehmän kintereillä, tummat silmät, erittäin 

hyvä turkki ikäisekseen, lyhyt askel) JUN EH 1 

Zornoi Lonely Rider FI32350/12 

Very good type, needs broader skull and darker eyes, slim in body, the movement narrow in front and rear, 

excellent shoulder, strong neck, very good coat, short step ( erittäin hyvä tyyppi, tarvitsee isomman kallon 

ja tummemmat silmät, kapea runko, ahtaat liikkeet edessä ja takana, erinomaiset lavat, vahva niska, 

erittäin hyvä turkki, lyhyt askel) VAL EH 1 

Lavender Juodasis Amuletas FI50992/15 



Very good type who needs darker eyes, little size, excellent coat for age, well angulated in front and rear, 

very good skull for age, needs training for the movement (erittäin hyvä tyyppi joka tarvitsee tummemmat 

silmät, pieni koko, erinomainen turkki ikäisekseen, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erittäin hyvä kallo 

ikäisekseen, tarvitsee harjoitusta liikkumiseen) JUN EH 1 

 

31. Oulu kv 12.7.2015 Igor Vyguzov, Venäjä 

Zornoi Lonely Rider FI32350/12 

Over medium size, should be stronger & more masculine, should have better chest and ribcage, sloped 

croup, short step behind, free elbows, excellent temperament, coat could be more wiry (yli keskikoon, 

tulisi olla vahvempi  ja  maskuliinisempi, tulisi olla parempi eturinta ja rintakehä, viisto lantio, lyhyt taka-

askel, vapaat kyynerpäät, erinomainen tempperamentti, turkin tulisi olla jäntevämpi) VAL EH 1 

Lavender Juodasis Amuletas FI50992/15 

Too short in body, correct head, could have better neck, needs more balance in movement, missing front, 

too narrow front legs position, not typical coat, very soft (liian lyhyt runko, oikea pää, voisi olla parempi 

niska, tarvitsee tasapinoisemmat liikkeet, puutteellinen etuosa, liian kapeaetujalkojen asento, 

epätyypiillinen karva, erittäin pehmeä) JUN EH 1 

 

32. Kemi kv 18.7.2015 Åke Cronander, Ruotsi 

Zornoi Paddington FI29329/14 

Bra helhet, bra huvudform, något ljusa ögon, fin hals, tillräcklig förbröst, bra kropp för ålder men behöver 

få mer massa och substans, tillräcklig vinklar, bra armbågarna, rör sig bra från sidan men slarvigt fram och 

back (hyvä kokonaisuus, hyvä pään muoto, hieman vaaleat silmät, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä runko 

ikäisekseen mutta tarvitsee enemmän massa ja vahvuutta, riittävät kulmaukset, hyvät kyynerpäät, liikkuu 

hyvin sivulta mutta huolimattomasti edestä ja takaa) NUO ERI 1 

Zornoi Lonely Rider FI32350/12 

Mycket tilltalande helhet, kraftig maskulin hane, utmärkt hals, goda vinklar, bra päls, ben och tassar, 

utmärkta rörelser (erittäin puhutteleva kokonaisuus, vahva maskuliininen uros, erinomainen kaula, hyvät 

kulmaukset, hyvä turkki, luusto ja käpälät, erinomaiset liikkeet) VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, ROP 

 

33. Hyvinkää kr 19.7.2015 Marja Talvitie 

Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/14 

Erinomainen tyyppi, hyvä pään malli, hyvä leveä purenta, erinomainen kaula, ylälinja ja häntä, riittävät etu- 

ja hyvät takakulmaukset, hyvä matala kinner, tulossa hyvä karva PEK 1 KP ROP-PENTU 

Druzkaya Genij FI14571/14 

Hyvän tyyppinen, hieman matalaraajaisen vaikutuksen tekevä hyvärunkoinen uros, hyvä pään malli, hyvä 

iso kirsu, hyvä ylälinja ja häntä, reisi saisi olla pidempi ja leveämpi, hyvä matala kinner, todella pehmyt 

karva, liikkuu löysästi edestä NUO EH 2 

Druzkaya Grats FI14569/14 

Erinomainen tyyppi, hyvä pään malli, erinomainen kaula, vielä hieman kevyt, mutta oikeanmallinen runko, 

riittävät etu- ja erinomaiset takakulmaukset, mutta reisi saa vielä leventyä, hyvä matala kinner, hyvä häntä, 

karva voisi olla karheampi, liikkuu tyypillisesti NUO ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 

Druzkaya Estestvennyj FI39126/12 

Erinomainen tyyppi, kallo voisi olla laajempi ja litteämpi, hyvä kaula, oikea rungon malli, riittävät etu- ja 

hyvät takakulmaukset, hieman liian laskeva lantio ja alaskiinnittynyt häntä, karva voisi olla vielä karheampi, 

liikkuu hyvin sivulta katsoen AVO ERI 2 SA PN-2 VASERT 



Anastasia Deti Arbata FI43900/14 

erinomainen tyyppi, todella hyvä runko, hyvä vahva pää, hyvä kaula & ylälinja, kovin löysät kyynärpäät, 

voimakkaat takakulmaukset, hyvä häntä, karva voisi olla karheampi, tosi pehmeät jalkakarvat, liikkuu 

hienosti sivulta katsoen, hieman ahtaasti takaa, tarvitsee aikaa JUN ERI 1 SA ON-1 SERT, VSP 

Druzkaya Grozà FI14563/14 

Hyvän tyyppinen, hyvä pään malli, hieman lyhyt kaula, kovin lyhyt laskeva lantio & hieman alaskiinnittynyt 

häntä, seisoo takaraajat rungon alla, liikkuu kovin ahtaasti takaa, tarvitsee lisää itseluottamusta NUO H 

suhtautuminen tuomariin: väistää 

Melnitsa Gora Babotcka FI18000/13 

Hieman löysässä kunnossa esitetty, aavistuksen lanneosaltaan pitkä vahvarunkoinen tyttö, pää voisi olla 

vähän leveämpi, kovin löysät kyynärpäät, hyvät takakulmaukset, hieman alaskiinnittynyt häntä, karvan 

tulisi olla karheampi, liikkuu löysästi edestä, hieman ahtaasti takaa AVO EH 1 

 

34. Ylivieska kv 19.7.2015 Peter Rehanek, Tsekki 

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

19 months old bitch, body corresponding the age, typical head, scissor bite, dark eye, ears well set, head 

nice, well muscled neck, chest deep & board, chest corresponding the age, well angulated, regular 

movements (19 kuukautta vanha, ikää vastaava runko, tyypillinen pää, saksipurenta, tummat silmät, hyvin 

asettuneet korvat, kaunis pää, hyvin lihaksikas kaula, syvä ja tilava rintakehä, rinta ikää vastaava, hyvin 

kulmautunut, normaalit liikkeet) NUO ERI 1 SA PN-1 SERT, CACIB, ROP 

 

Mardenas Mir Casha FI32336/13 

2 yrs old, very nice head, scissor bite, dark eye, neck well set, chest deep & broad, back straight, well 

angulated, regular movement (2 vuotias, erittäin kaunis pää, saksipurenta, tummat silmät, hyväasentoinen 

kaula, syvä ja tilava rintakehä, suora selkä, hyvin kulmautunut, normaalit liikkeet) AVO ERI 1 SA PN-2 

VASERT, VARACA 

 

35. Helsinki kv 25.7.2015 Rune Fagerström 

Druzkaya Genij FI14571/14 

19 kk. hyvä koko, hyvät uroksen mittasuhteet, hyvät pään mittasuhteet, hyvä kallo-osa, tyypillinen 

otsapenger, hieman kookkaat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula, eturinta saisi olla selvempi, hyvä rinnan 

syvyys, hyvä ylä- ja alalinja, hyvin kulmautunut takaosa, erinomainen luusto, hieman soikeat käpälät, hyvä 

karva, liikkuu hyvin NUO ERI 2 SA PU-2 VASERT, VARACA 

Gårdarikets Froste FI17108/15 

16 kk, hyvä koko, hyvä sukupuolileima, hyvä vahva pää, hyvä leveä kallo, hyvä kuono-osa, hyvä pigmentti, 

hyvä kaula, erittäin tilava rintakehä, ylälinjan tarvitsee vielä tulla vahvemmaksi, voimakkaat 

takakulmaukset, erinomainen luusto, hyvät käpälät, hyvä karva, liikkuu hyvin NUO ERI 1 SA PU-1 SERT, 

CACIB, ROP 

Melnitsa Gora Arbatsyn FI28007/10 

5v, hyvä koko, hyvä sukupolileima, hyvät pään linjat, kuono-osa saisi olla lyhyempi, hyvät korvat, hyvä 

kaula, pysty olkavarsi, rintakehä saisi olla hieman tilavampi, pitkä lanneosa, riittävät takakkulmaukset, 

erinomainen luusto, hyvät käpälät, seisoo turhan kapeasti edestä, erinomaiset sivuliikkeet, hyvä karva VAL 

ERI 1 SA PU-3 

Melnitsa Gora Babotcka FI18000/13 



2,5 v, hyvin haluttomasti tänään esiintyvä narttu, hyvä koko, vahva pää, kuono-osa saisi olla lyhyempi, 

hyvät tummat silmät, hyvä kaula, hyvä runko, ylälinja saisi olla vahvempi, lyhyt lantio, riittävät 

takakulmaukset, hyvä luusto, hyvä karvanlaatu AVO EH 1 

 

36. Mikkeli kv 26.7.2015 Jasna Matejcic, Kroatia 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 

Good type & proportiones, correct head & bite, well- angulated front & rear, correct topline & movement 

(hyvä tyyppi ja mittasuhteet, oikea pää ja purenta, hyvin kulmautunut edestä ja taka, oikea ylälinja ja 

liikeet) ERI 1 SA PU-1 CACIB, ROP 

Zornoi Pandora FI29328/14 

good size & proportiones, correct head & bite, upright in shoulder, short upperarm, moving a bit high and 

wide whit frontlegs, needs to develop (Hyvä koko ja mittasuhteet, oikea pää ja purenta, pysty lapa, lyhyt 

olkavarsi, liikkuu hieman korkeasti ja leveästi edestä, tulee kehittyä) NUO EH 1 

 

37. Iisalmi kv 1.8.2015 Stefan Sinko, Slovenia 

Unnaz Alm Leonid FI11308/14 

1 year 8 months, good head and proportion of body, a little bit short in neck, good topline, correct 

hindquarters, correct tailset and carriage, good mover (1 v 8 kk, hyvä pää ja rungon mittasuhteet, hieman 

lyhyt kaula, hyvä ylälinja, oikeat takakulmaukset, oikeahännänkiinnitys ja kanto, hyvä liikkuja) NUO ERI 1 

Zornoi Pandora FI29328/14 

16 month old, good feminin head, correct bite, excellent body proportons, good upperline, correct 

hindquarters, in coat good, but not optimal, good tailset, moved well  (16 kk, hyvä feminiininen pää, oikea 

purenta, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä ylälinja, oikeat takakulmaukset, turkiltaan oikea mutta ei 

optimaalinen, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu hyvin) NUO ERI 1 SA PN-1 SERT, CACIB, ROP 

 

38. Pori 1.8.2015 Marko Lepasaar, Viro Erikoisnäyttely 

 

39. Pori kv 2.8.2015 Boris Spoljarich, Kroatia 

Druzkaya Holostjak FI12246/15 

8 months, pretty head but head little bit too short, good bite, strong neck, very good top & outline, nice 

front, excellent coat, excellent presentation (8kk, sievä pää, mutta pää on hieman liian lyhyt, hyvä purenta, 

vahva niska, erittäin hyvä ylälinja ja ääriviivat, kaunis etuosa, erinomainen karva, erinomaisesti esitetty) 

PEK 1 KP ROP-PENTU 

Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/14 

8 months, good bite, stop too long, strong neck, dark eyes, very good top & outline, good angulations nice 

front, good toplevel (8 kk, hyvä purenta, liian pitkä otsapenger, vahva niska, tummat silmät, erittäin hyvä 

ylälinja ja ääriviivat, hyvät kulmaukset, kaunis etuosa, hyvä???) PEK 1 KP VSP-PENTU 

Druzkaya Galstuk FI14566/14 

19 months, excellent type, good bite, lovely head, strong neck, good front, nice front, excellent 

angulations, excellent presentation (19 kk, erinomainen tyyppi, hyvä purenta, viehättävä pää, vahva niska, 

hyvä etuosa, kaunis etuosa, erinomaiset kulmaukset, erinomaisesti esitetty) NUO ERI 1 SA PU-2 SERT, 

VARACA 

Gårdarikets Froste FI17108/15 



Good bite, stop little bit long, strong neck, very good topline, narrow front, very good coat, soft 

temperament (hyvä purenta, hieman pitkä otsapenger, vahva niska. erittäin hyvä ylälinja, kapea edestä, 

erittäin hyvä turkki, pehmeä tempperamentti) NUO ERI 2 SA 

Druzkaya Estestvennyj FI39126/12 

3 years 2 months, pretty head, typical shape & eye pigment, very good front, excellent legs, good 

angulations, soft temperament (3v 2kk, sievä pää, tyypillisen muotoiset ja väriset silmät, erittäin hyvä 

etuosa, erinonmaiset raajat, hyvät kulmaukset, pehmeä tempperamentti) AVO ERI 2 SA PU-4 

Druzkaya Fint FI17137/13 

Head little bit too small, dark eyes, strong neck, narrow in front, narrow in rear, needs more body & 

substance, coat is not in show condition (hieman liian pieni pää, tummat silmät, vahva niska, kapea esestä, 

kapea taka, tarvitsee enemmän runkoa ja vahvuutta, turkki ei ole näyttelykunnossa) AVO EH 3 

Yard Guardian Belozer FI26754/12 

3 years 5 months, good head planes, dark eyes, strong neck, in movement elbows little bit open, good coat 

(3v 5 kk, hyvät pään linjat, tummat silmät, vahva niska, liikkeessä hieman avoimet kyynärpäät, hyvä karva) 

AVO ERI 1 SA PU-3 VASERT 

Anakin FI11574/11 

4,5 years old, excellent type, pretty head, good bite, dark eyes, excellent top & outline, excellent reach and 

drive, soft temperament (4,5 vuotias, erinomainen tyyppi, kaunis pää, hyvä purenta, erinomainen ylälinja 

ja ääriviivat, erinomainen ulottuvuus ja työntö, pehmeä tempperamentti) VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, VSP 

Anastasia Deti Arbata FI43900/14 

17 months, good type, pretty head, dark eyes, very good top & outline, good angulations, good reach and 

drive (17kk. hyvä tyyppi, kaunis pää, tummat silmät, erittäin hyvä ylälinja ja ääriviivat, hyvät kulmaukset, 

hyvä ulottuvuus ja työntö) JUN ERI 1 SA PN-3 VASERT 

Bojai Polina Star FI50966/13 

2,5 years, good bite, pretty head, very good topline, stong body, very good angulations, narrow in front, 

good coat (2,5 v ?, hyvä purenta, kaunis pää, erittäin hyvä ylälinja, vahva runko, erittäin hyvät kulmaukset, 

kapea edestä, hyvä turkki) NUO ERI 1 SA PN-4 

Bojai Nikita FI44184/12 

3 years, good bite, dark eyes, very good topline, narrow in front, should be better angulated, coat good but 

not in show condition (3 vuotias, hyvä purenta, tummat silmät, erittäin hyvä ylälinja, kaopea edestä, tulisi 

olla paremmin kulmautunut, hyvä turkki mutta ei näyttelykunnossa) AVO ERI 2 SA 

Druzkaya Feska FI17133/13 

2 years, 6 months, good bite, good head planes strong neck, excellent topline, narrow in front (2v 6 kk, 

hyvä purenta, hyvät päänlinjat, vahva niska, erinomainen ylälinja, kapea edestä) AVO ERI 1 SA PN-2 SERT, 

VARACA 

Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 

2 years old, beautiful type, excellent head, body lovely, excellent coat, ecxellent groming and presentation, 

excellent reach and drive, soft temperament (2 vuotias, kaunis tyyppi, erinomainen pää, kaunis runko, 

erinomainen turkki, erinomaisesti trimmattu ja esitetty, erinomainen ulottuvuus ja työntö, pehmeä 

tempperamentti) VAL ERI 1 SA PN-1 CACIB, ROP 

 

40. Nokia ry  8.8.2015 Anita Al-Bachy 

Budyonovka Direktor Udachi FI44481/14 



13kk, kookas oikeat mittasuhteet omaava, tasapurenta, vasemmalla ylhäällä 2xP1, oikeat pään linjat, 

keskiruskeat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula, tiivis selkä, hyvä häntä, hyvä runko, sopiva luusto ja 

kulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu vielä kovin löysästi edestä, hyvä karva, tarvitsee kovasti aikaa JUN EH 1 

Zornoi Orlando FI16724/13 

2,5 v, erinomaisen tyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava uros, oikeat pään linjat, hyvät silmät ja korvat, 

hyvä purenta, erinomainen kaula, hyvä rintakehän pituus ja syvyys, hyvä eturinta, sopiva luusto, hyvät 

käpälät, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu joustavasti, yhdensuuntaisestiedestä ja takaa, riittävä karvan 

karkeus AVO ERI 1 

Zornoi Oz FI16722/13 

2,5 v, erinomaisen kokoinen, hyvä sukupuolileima, hyvä purenta, vahvat hampaat, hieman pyöreyttä kallo-

osassa, hyvä silmien väri ja muoto, hyvät korvat, sopiva kaula, säkä voisi olla selvempi, hyvä rintakehän 

pituus ja muoto, hieman korkea hännäänkiinnitys, sopiva luusto ja kulmaukset, tiiviit käpälät, liikkuu 

valitettavan kinnerahtaasti takaa, hyvä karvanlattu AVO EH 2 

 

41. Turku kr 9.8.2015 Tamara Sarmont, Valko-Venäjä 

Yard Guardian Belozer FI26754/12 

3 years, good size, good bone, very nice volume and proportional head, dark eyes, good cheek and ears but 

is little narrow in brisket, not well develop hocks, not good drive in rear, topline not correct, coat little soft, 

good color, good character (3 vuotias, hyvä koko, hyvä luusto, erittäin hyvän kokoinen ja mallinen pää, 

tummat silmät, hyvät posket ja korvat mutta hieman kapea rintakehä, kintereet eivät hyvin kehittyneet, 

takatyöntö ei hyvä, ylälinja ei oikea, hieman pehmeä turkki, hyvä väri, hyvä luonne) AVO EH 1 

 

42. Kotka kv 16.8.2015 Marianne Holm 

Barbi S Bronich Zakonny Naslednik Gremmi RKF3505219 

Urosmainen, erinomaiset mittasuhteet, upea pää, erinomainen kallo, voimakas kuono, hyvä kaula, hienot 

rungon mittasuhteet, oikea häntä, hyvät raajat, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin, hyvä 

turkki VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, ROP 

Shanel S Zolotogo Grada FI46228/14 

Viehättävä narttu, erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, hyväilmeinen nartun pää, hyvä kaula, tilava 

oikean muotoinen rintakehä, erinomaiset raajat luusto ja kulmaukset, oikea häntä, liikkuu moitteetta, 

erinomainen karkea karva NUO ERI 1 SA PN-1 SERT, CACIB, VSP 

 

43. Rovaniemi ry 22.8.2015 Sean Delmar, Irlanti 

Budyonovka Chernyi Boris FI27067/13 

Nice clean cheeks, good strong foreface, would like head be little wider, little too high in shoulder, good 

ribcage, would like to have width across loin, good hind quarters, excellent mover kauniit sileät posket, 

hyvä vahva kuono, pää saisi olla hieman tilaampi, hieman liian pystyt lavat, hyvä rintakehä, toivoisin 

leveämmän lanneosan, hyvät takakulmaukset, hyvä liikkuja) AVO ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 

 

44. Kouvola kr 22.8.2015 Hannele Jokisilta 

Angel Deti Arbata FI48555/14 

Erinomainen tyypppi, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä uroksen pää, jossa ikään sopiva vahvuus, lupaava 

etuosa, mutta vielä hieman kapea ja avoimet kyynerpäät, sopiva luusto, hyvä rungon malli, riittävät 

polvikulmaukset, rungossa vielä osittain pehmeä karva, mutta turkissa jo hyv karheus, liikkuu hyvin sivusta, 

edestä ja taka tulee liikkeiden vielä tiivistyä JUN ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 



 

45. Helsinki ry 22.8.2015 Birgitte Schjöth, Tanska 

Gårdarikets Froste FI17108/15 

Beautiful male of excellent type, good size, correct head, good skull, good neck & topline, nice angulations, 

super mover, good coat (Kaunis erinomaista tyyppiä oleva uros, hyvä koko, oikea pää, hyvä kallo, hyvä 

niska ja ylälinja, kauniitt kulmaukset, super liikkuja, hyvä karva) NUO ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 

Unnaz Alm Alec FI11310/14 

Nice boy, good size, very nice head & expression, good neck & topline, good bones, slightly over angulated 

in hocks, nice mover, good coat (Kaunis poika, hyvä koko, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä niska ja ylälinja, 

hyvä luusto, hieman liikaa kulmautuneet kintereet, kaunis liikkuja, hyvä karva) NUO ERI 2 

Druzkaya Favoritka FI17136/13 

Feminine, good size, nice head & expression, correct bite, good neck & topline, needs a little more body, 

good bones, enough angulations, coat not in fully blooming and could be more harsh, move nice from the 

side a bit closer front & behind (feminiininen, hyvä koko, kanis pää ja ilme, oikea purenta, hyvä niska ja 

ylälinja, tarvitsee hieman lisää runkoa, riittävät kulmaukset, turkki ei ole täydessä kukassa ja voisi olla 

karkeampi, liikkuu hyvin sivulta hieman ahtaasti edestä ja taka) AVO ERI 1 

 

46. Heinola kr 23.8.2015 Irina Poletaeva 

Unnaz Alm Zara FI11307/14 

Very good type, very feminine, good bones, a bit longish in proportions, head planes could be more typical, 

correct dentations, good neck & back, still needs time to develop in chest, front angulations and 

movements could be beter, good rear angulations, enough drive in movement, front and rear movement 

could be more balanced, good coat for the age (erittäin hyvä tyyppi, erittäin feminininen, hyvä luusto, 

hieman pitkähkö mittasuhteiltaan, pään linja voisivat olla tyypillisemmät, oikea hampaisto, hyvä niska ja 

selkä, rintakeän tarvitsee aikaa kehittyäkseen, etukulmaukset ja liikkeet voisivat olla paremmat, hyvät 

takakulmaukset, riittävä työntö liikkeessä, etu- ja takaliikkeet voisivat olla tasapainoisemmat, ikäisekseen 

hyvä turkki) NUO EH 1 

 

47. Janakkala kv 30.8.2015 Michael Laub 

Druzkaya Genij FI14571/14 

Masculine male, 20 months, correct head and proportions, nice skull, correct muzzle, nice dark eye, correct 

bite, good moustache, correct neck & topline, correct tail, broad and deep chest, lovely coat & colour, nice 

temperament, seen from the side & rear he moves fine, still little lose in the front, needs to settle in his 

movement (maskuliininen uros, 20kk, oikea pää ja mittasuhteet, kaunis kallo, oikea kuono, kauniit tummat 

silmät, oikea purenta, hyvät viikset, oikea niska ja ylälinja, oikea häntä, tilava ja syvä rintakehä, viehättävä 

turkki ja väri, hyvä luonne, liikkuu hyvin sivusta ja taka, vielä hieman löysästi edestä, liikkeiden  tulee 

tasaantua) NUO ERI 1 

Anakin FI11574/11 

Strong masculine male of good size & substance, correct head & ears & skull, correct stop & muzzle & bite, 

Nice dark eye, good proportions of the head, lovely neck & topline, correct tail & tailset, correct depth & 

width of chest, nicely tuck-up, well angulated front & rear, good bone, well balanced movement, nice 

temperament (vahva maskuliininen uros jolla hyvä koko ja voima, oikea pää, korvat ja kallo, oikea 

otsapenger, kuono ja purenta, kauniit tummat silmät, hyvät pään mittasuhteet, kaunis niska ja ylälihja, 

oikea häntä ja hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut edestä ja taka, hyvä luusto, tasapainoiset liikkeet, hyvä 

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



Druzkaya Grozà FI14563/14 

20 months bitch of nice size, feminine head with good proportions, parallel planes, dark eye, good muzzle, 

correct bite, good moustache, would prefer longer neck & a better topline, well angulated rear, enough in 

the front, good bone and feet, deep chest & also broad, lovely coat & color, from the side & rear she 

moves correctly, little bit lose in the front, needs to settle in front (hyvän kokoinen 20 kk oleva narttu, 

feminiininen pää hyvillä mittasuhteilla, yhdensuuntaiset linjat, tummat silmät, hyvä kuono, oikea purenta, 

hyvät viikset, toivoisin pidemmän kaulan ja paremman ylälinjan, hyvin kulmautunut taka, riittävästi edestä, 

hyvä luusto ja raajat, syvä ja tilava runko, viehättävä turkki ja väri, liikkuu sivulta ja taka oikein, lieman 

löysästi edestä, pitää asettua edestä) NUO ERI 1 

 

48. Vantaa kr 5.9.2015 Simon Oliver, Serbia 

Astra Fidelis Dunhill PKR.II-120369 

Correct type, I prefer a bit stronger underjaw, lovely eyes & ears, strong neck, well developed shoulders, 

correct angulations, in movement topline could be stronger, good type & quality on coat (oikea tyyppi, 

toivoisin hieman vahd´vemman alaleuan, kauniit silmät ja korvat, vahva niska, hyvin kehittyneet lavat, 

oikeat kulmaukset, liikkeessä ylälinja voisi olla voimakkaampi, hyvä tyyppi ja karvanlaatu) PEK 1 KP ROP-

PENTU 

Druzkaya Estestvennyj FI39126/12 

Correct head, strong neck, in movement topline could be stronger, correct angulations, excellent tailset, 

well developed chest & forechest, in movement he goes too close with his hind legs (oikea pää, vahva 

niska, liikkeessä ylälinja voisi olla vahvempi, oikeat kulmaukset, erinomainen hännänkiinnitys, hyvin 

kehittynyt rinta ja eturinta, liikkeessä liian ahdas taka) AVO EH 1 

Druzkaya Grozà FI14563/14 

correct head, strong neck, excellent topline, excellent tailset, well developed chest & forechest, correct 

front angulations, open in back angulation, in movement she has bit lose elbows (oikea pää, vahva niska, 

erinomainen ylälinja, erinomainen hännänkiinnitys, hyvin kehittynyt rinta& ja eturinta, oikeat 

etukulmaukset, takakulmaukset avoimet, liikkuu hieman löysin kyynerpäin) NUO EH 1 

Bojai Katie Lee FI29574/11 

Correct head, I would prefer a bit longer neck, well dveloped chest & forechest, correct angulation & 

tailset, a bit long in loins, correct bottom line (oikea pää, toivoisin hieman pidemmän kaulan, hyvin 

kehittynyt rinta ja eturinta, oikeat kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, oikea alalinja) AVO EH 2 

Druzkaya Favoritka FI17136/13 

Excellent type, very nice head, strong neck, well developed shoulders, correct front & back angulations, 

typical movement, a bit longer in loins, excellent type & quality of coat (erinomainen tyyppi, erittäin kaunis 

pää, vahva niska, hyvin kehittyneet lavat, oikeat etu- ja takakulmaukset, tyypilliset liikkeet, hieman pitkä 

lanneosa, erinomainen tyyyppi ja turkinlaatu) AVO ERI 1 SA PN-2 SERT 

Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 

Excellent type, excellent head with strong neck, well developed shouders, excellent topline & tailset, well 

developed chest & forechest, well balanced body, good type quality of coat, excellent movement 

Erinomainen tyyppi, erinomainen pää, vahva niska, hyvin kehittyneet lavat, erinomainen ylälinja aj 

hännänkiinnitys, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, hyvintasapainoinen runko, hyvä tyyppi ja 

turkinlaatu, erinomaiset liikkeet)  VAL ERI 1 SA PN-1 ROP 

 

49. Porvoo kr 13.9.2015 Nadija Timmermans-Kadenko 

Mardenas Mir Clava FI32338/13 



Quite elegant with light substance of the heighth, compact square body, the head is enough long but not 

parallel, underjaw could be stronger, good neck, level topline, moderate angulations in front, elbow not 

tight to the body, little low tailset, moderate angulations in rear (melko elegantti, kokoonsa nähden kevyt, 

tiivis neliö runko, pää on riittävän pitkä, mutta ei yhdensuuntainen, alaleuka voisi olla voimakkaampi, hyvä 

kaula, tasainen ylälinja, kohtuulliset kulmaukset edessä, kyynerpäät eivät ole tiiviisti rungossa, hieman 

alhainen hännänkiinnitys, kohtuulliset kulmaukset takana) AVO EH 1 

Druzkaya Favoritka FI17136/13 

Medium size, good proportions, good length of head, could have stronger underjaw, short neck, topline 

should be more slouping, straight frontangulations, moderate in rear, would like to see more height in 

frontlegs, moves with good drive but strong in front, correct coat (keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, 

hyvän pituinen pää, alaleuka saisi olla voimakkaampi, lyhyt kaula, ylälinjan tulisi olla laskevampi, suorat 

etukulmaukset, kohtuulliset takana, toivoisin näkeväni enemmän pituutta etujaloissa, liikkuu hyvällä 

työnnöllä mutta vahvasti edestä, oikea turkki) AVO EH 1 

Budyonovka Balovnitsa Tasha FI36649/11 

Very beautiful breed type with great balance and breed type, enough lenght in almos parallel head, good 

neck, sloaping topline, nice construction in front, good angulation in tear, excellent coat quality and 

clipping Erittäin kaunis rotutyyppijossa suurenmoinen tasapoino ja totutyyppi, riittävän pitkä lähes 

yhdensuuntainen pää, hyvä niska, laskeva ylälinja, hyvä etuosan rakenne, hyvät kulmaukset takana, 

erinomainen turkin laatu ja leikkaus) VAL ERI 1 SA PN-1 ROP 

 

50. Hyvinkää ry 19.9.2015 Juta Haranen, Viro 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

17 kk, hyvän tyyppinennuori uros, kekikokoinen, riittävän pitkä pää, korrekti purenta, leveä leuka, vahva 

selkä, riittävän karkea karva, hyvä luusto, liikkuu hyvälläaskeleella ja riittävällä työnnöllä, hieman ahtaasti 

taka, hyvä tempperamentti, esitetään hyvin NUO ERI 1 SA PU-2 VASERT 

Druzkaya Estestvennyj FI39126/12 

3v, hyvän kokoinen uros, jollariittävä pään pituus, korrekti purenta, isot hieman kellertävät hampaat, 

riittävä eturinta, hyvä syvyys, oikea karva, liikkuu riittävällä askeleella ja työnnöllä, esitetään hyvin AVO ERI 

1 SA PU-1 SERT, ROP, FI MVA 

Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/14 

Sopusuhtainen nuori narttu, riittävän pitkä pää, korrekti purenta, hyvä luusto ja kulmaukset, oikea karva 

tulossa, vielä pentumaiset liikkeet, esitetään hyvin, hyvä tempperamentti JUN ERI 1 SA PN-1 SERT, VSP 

Druzkaya Favoritka FI17136/13 

Sopusuhtainen narttu, pitkä pää, vahvat leuat, tummat silmät, karva voisi olla karkeampi, hyvä luusto ja 

kulmaukset, liikkuu kauniisti mutta askel voisi olla pidempi AVO ERI 1 SA PN-2 VASERT 

 

51. Salo ry 26.9.2015 Marja Talvitie 

Astra Fidelis Dunhill PKR.II-120369 

Edestä kovin löysästi muuten hyvin liikkuva, erinomainen tyyppi, hyvä pää ja hyvä iso kirsu, oikea rungon 

malli, mutta saa vielä täyttyä, riittävä eturinta, hyvä ylälinja ja häntä, reisi saisi olla leveämpi, kovin pehmyt 

karva JUN ERI 1 SA PU-1 SERT, ROP 

Bojai Pankratij FI50959/13 

Takaa kovin ahtaasti edestä kerin liikkuva, hyvä vahvapäinen uros, hyvä runko löysät kyynerpäät, niukat 

etukulmaukset, hieman lyhyt lantio, hyvä häntä, karva voisi olla karheampi AVO ERI 1 SA PU-2 VASERT 

Bojai Polina Star FI50966/13 



Hyvin narttumainen, mittasuhteiltaan erinomainen hyväpäinen tyttö, hyvä kaula, hieman lyhyt lantio, 

niukat etu- hyvät takakulmaukset, karva saisi olla karheampi, toivoisin hieman isomman kokonaisuuden 

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

 

52. Tuulos ry 4.10.2015 Anne Klaas, Viro 

Astra Fidelis Dunhill PKR.II-120369 

9kk, hyin kehittynyt ikäisekseen, urosmainen pää, vankka kuono-osa, leveä alaleuka, hyväasentoiset korvat, 

tummat silmät, pään trimmaus ei tänään paras, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys, ikäisekseen hyvä 

rintakehä, erinomainen vahva luusto, hyvät kulmaukset, polvikulma saisi olla syvempi, liikkuu reippaasti, 

vähän löysästi edestä JUN ERI 1 SA PU-2 VASERT 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 

Tiivisrunkoinen, keskikokoinen uros, pää saisi olla vähän pidempi, tummat silmät, vahva kuono-osa, leveä 

alaleuka, lyhyt kaula, suora selkä, hyvä hännänkiinnitys, eturinta saisi olla syvempi, mutta syvä rintakehä, 

vankka luusto, hyvät lihakset, erittäin hyvä karvanlaatu, rodunomainen tempperamentti, liikkuu pitkällä 

askeleella, mutta vähän ahtaasti taka NUO ERI 2 SA PU-3 

Druzkaya Gromatnoi FI14567/14 

Tiivisrunkoinen uros, pitkä pää, vahva kuono-osa, oikea ilme, hyvä kaula, soura selkä, hieman suora edestä, 

syvä rintakehä, vankka luusto, hyvät polvikulmaukset, hyvä karvanlaatu, hyvin rtimmattu pää, oikea 

tempperamentti, liikkuu hyvällä tkatyönnöllä NUO ERI 1 SA PU-1 SERT, VSP 

Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 

Tiivisrunkoinen, keskikokoinen narttu, hyvä pää, vahva kuono-osa ja alaleuka, tummat silmät, elegantti 

kalula, suora selkä, erittäin hyvä leveys, hyvä eturinta ja rin takehä, hyvä polvikulma, karvanlaatu ja 

tempperamentti, liikkuu pitkällä askeleella, hyvällä takatyönnöllä VAL ERI 1 SA PN-1 ROP 

 

53. Seinäjoki kv 25.10.2015 Astrid Lundava, Viro 

Budyonovka Darovan Sudboi FI44484/14 

Suuri, hieman jo neliömäinen uros, vahva pää, hyvät mittasuhteet pään ja säkäkorkeuden välillä, vahva 

hieman pysty kaula, hyvä selkälinja, hieman laskeva lantio, hyvin kulmautunut, vielä pentumaiset liikkeet, 

hyvä turkki, hyvä luonne JUN ERI 2 

Juger Edelweiss Naslednik Prestola FI51893/15 

Hyvän tyyppien, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis voimakas pää, hyvä asentoinen ja pituinen kaula, 

erittäin hyvä selkälinja, kääntää hieman etukäpäliä ulospäin, yhdensuuntaiset hyvät liikkeet, vielä hieman 

pehmeä turkki JUN ERI 1 SA PU-1 SERT, VSP 

Druzkaya Gromatnoi FI14567/14 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä vahva pää, hyväasentoinen ja pituinen kaula, hyvä selkälinja, hieman 

laskeva lantio, rintakehä saisi olla syvempi, yhdensuuntaiset hyvät liikkeet, hieman pehmeä turkki, hyvä 

tempperamentti NUO ERI 1 SA PU-3 VASERT, VARACA 

Anakin FI11574/11 

Hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin kaunis vahva pää, hyvä kaulan pituus ja asento, hyvä selkälinja, eturinta 

saisi olla syvempi ja etuliikkeet korrektimmat, hyvät sivuliikkeet, hieman pehmeä turkki, hyvä 

tempperamentti VAL ERI 1 SA PU-2 CACIB 

Finnkoshmar Fasionistaya Devitsa FI54485/13 

Hyvä koko ja mittasuhteet, vahva luustoinen narttu, erinomainen pää, hyvä asentoinen kaula, erinomainen 

selkälinja, erinomaisesti rakentunut rintakehä, yhdensuuntaiset vahvat liikkeet, hieman pehmeä turkki 

AVO ERI 1 SA PN-1 SERT, CACIB, ROP, FI MVA 



Mardenas Mir Casha FI32336/13 

Pieni, hyvät mittasuhteet, pää saisi olla voimakkaampi, hyvä kaulan pituus ja asento, hyvä selkälinja, liian 

kapea edestä, hyvät sivuliikkeet, liian pehmeä turkki AVO EH 2 

Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 

Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, kaunis vahva pää, elegantti kaula, hyvä selkälinja, hieman suora edestä, 

hyvin kulmautunut takaa, yhdensuuntaiset suorat liikkeet, hieman pehmeä turkki VAL ERI 1 SA PN-2 

VARACA 

 

54. Jyväskylä kv 21.11.2015 Marja Talvitie  

Unnaz Alm Leonid FI11308/14 

Erittäin hyvä tyyppi, riittävän voimakas hyvän mittainen pää, hyvä iso kirsu, hyvä ylälinja, niukahkot 

etukulmaukset, kovin löysät kyynerpäät, runko saa vielä täyttyä, hieman niukka polvikulma & reisi saisi olla 

leveämpi, liikkuu ahtaasti taka, tarvitsee aikaa, pehmyt karva NUO EH 1 

Zornoi Oz FI16722/13 

Takaa todella ahtaasti liikkuva kovin löysä uros, hyvä pää, eturinta saisi olla selvempi, todella löysät 

kyynerpäät, riittävät takakulmaukset, karva saisi olla karkeampi AVO EH 1 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 

Sivulta katsoen erinomaisesti liikkuva, todella hyvän tyyppinen hienopäinen uros, hyvä kaula ylälinja ja 

häntä, hieman löysät kyynerpäät, hyvät takaraajat, karva voisi olla karkeampi VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, 

ROP 

Argus Electra Marionetka FI25929/15 

Erittäin hyvä tyyppi, hyvä pään malli, hyvä kaula, köyristää vielä hieman lanneosaa, oikea rungon malli, 

vielä kovin löysät kyynerpäät, riittävät etu- ja takakulmaukset, penmyt karva, kovin harvat etuhampaat, 

mutta kaikki 6 paikallaan, liikkuu vielä löysästi, tarvii aikaa JUN EH 1 

Finnkoshmar Fasionistaya Devitsa FI54485/13 

Erinomainen tyyppi, vahva hieno pää, hyvä iso kirsu, hyvä kaula, oikea ylälinja, erinomainen runko, liikkuu 

hyvin sivulta katsoen, ahtaasti takaa, karva saisi olla karheampi VAL ERI 1 SA PN-1 CACIB, VSP 

Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 

Aavistuksen matalaraajaisen vaikutuksen tekevä, sivulta katsoen hyvin liikkuva erinomainen tyyppi, vahva 

pää, iso hieno kirsu, hyvä kaula, erinomainen runko, riittävät etu. ja takakulmaukset, karva voisi olla 

karkeampi VAL ERI 2 

 

55. Jyväskylä kv 22.11.2015 Elena Kuleshova, Venäjä 

Unnaz Alm Leonid FI11308/14 

Big size, youg male, long head with lot of coat, exellent pigment, powerful neck, massive bone, straight in 

shoulder, little narrow front, soft coat, not balanced movement, needs some training (isokokoinen, nuori 

uros, pitkä pää jossa paljon karvaa, erinomainen pigmentti, voimakas niska, vahvat luut, suorat lavat, 

hieman kapeaetuosa, pehmeä turkki, liikkeet eivät tasapainossa, tarvitsee harjoitusta) NUO EH 1 

Zornoi Oz FI16722/13 

Adult male of good size, balanced head, good pigment, in good condition, enough muscles, little narrow in 

front, coat should be more harsh, good drive in movement (aikuinen hyvän kokoinen uros, tasapainoinen 

pää, hyvä pigmentti, hyvässä kunnossa, riittävästi lihaksia, hieman kapea edestä, karvan tulisi olla 

karkeampaa, hyvä työntö liikkeesä) AVO ERI 1 

Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 



Adult male, enough strong, in good condition, good size, long masculine head, excellent pigment, enough 

harsh coat, massive bone, reach and drive in movement (Riittävän vahva aikuinen uros, hyvässä kunnossa, 

hyvä koko, pitkä urosmainen pää, erinomainen pigmentti, riittävän karkea karva, vahva luusto, työntöä ja 

ulottuvuutta liikkeessä) VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, VSP 

Anakin FI11574/11 

Adult male of good size, balanced head, excellent pigment, little straight in shoulder, body is good 

condition, little soft coat, active & energetic movement (aikuinen hyvän kokoinen uros, tasapainoinen pää, 

erinomainen pigmentti, hieman suorat lavat, hyvässä kunnossa, hieman pehmeä turkki, aktiiviset ja 

energiset liikkeet) VAL ERI 2 SA VARACA 

Unnaz Alm Ira FI11309/14 

Medium size young female, feminine balanced head, good pigment, good beard, body in condition enough, 

a little narrow in front, coat quality according to the age (keskikokoinen nuori nartty, narttumainen 

tasapainoinen pää, hyvä pigmentti, hyvä parta, runko riittävässä kunnossa, hieman kapea edestä, karvan 

laatu iän mukainen) NUO ERI 1 SA PN-3 SERT 

Finnkoshmar Fasionistaya Devitsa FI54485/13 

Strong adult bitch of good size, nice feminine head, excellent pigment, strong bone, cood condition, 

enough harsh coat, reach and drive in movement (Vahva aikuinen hyvänkokoinen narttu, kaunis 

narttumainen pää, erinomainen pigmentti, vahva luusto, riittävän karkea karva, työntöä ja ulottuvuutta 

liikkeessä) VAL ERI 1 SA PN-1 CACIB, ROP 

Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 

Strong adult bitch of good size, feminine head, typicall expression, good anatomy, good condition, enough 

harsh coat, reach and drive in movement (Vahva aikuinen hyvänkokoinen narttu, narttumainen pää, 

tyypillinen ilme, hyvä anatomia, hyvässä kunnossa, riittävän karkea karva, työntöä ja ulottuvuutta 

liikkeessä) VAL ERI 2 SA PN-2 VARACA 

 

56. Helsinki kv 5.12.2015 Francisco Salvador Janeiro, Portugali 

Astra Fidelis Dunhill PKR.II-120369 

Excellent type, good proportions in the head, I would like better in the teeth, quite good topline, 

movement could be better, needs ringtraining (erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet päässä, toivoisin 

patremmat hampaat, melko hyvä ylälinja, liikkeet voisivat olla paremmat, tarvitsee kehäharjoitusta) JUN 

EH 2 

Medvezhya Staya Zolotoy Fond Ekateriny RKF4087859 

Very good type, good proportions in the head, excellent topline and the croup, very good angulations in 

front and behind, movement could be better (Erittäin hyvä tyyppi, hyvät pään mittasuhteet, erinomainen 

ylälinja ja lantio, erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana, liikkeet voisivat olla parmmat) JUN ERI 1 SA 

PU-4 VASERT, HEJV-15 

Druzkaya Grats FI14569/14 

Excellent type, good proportions in the head and body, I would like little more angulations in front, 

excellent angulations behind, movement could be better (Erinomainen tyyppi, hyvät pään ja rungon 

mittasuhteet, toivoisin enemmän kulmauksia eteen, erinomaiset kulmaukset takana, liikkeet voisivat olla 

paremmat) AVO ERI 1 SA PU-3 SERT 

Anakin FI11574/11 

Excellent type, good proportions in the head, elegant neck, excellent topline and the croup, very good 

angulations in front and behind, movement could be better in front (Erinomainen tyyppi, hyvät pään 



mittasuhteet, elegantti kaula, erinomainen ylälinja ja lantio, erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana, 

etuliikkeet voisivat olla paremmat) VAL ERI 2 SA PU-2 VARACA 

Budynovka Baloven Viktor FI36643/11 

Excellent type, good proportions in the head, excellent neck, topline could be little more solid, very good 

angulations, moves very well (Erinomainen tyyppi, hyvät pään mittasuhteet, erinomainen kaula, ylälinja 

voisi olla hieman kiinteämpi, erittäin hyvät kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin) VAL ERI 3 

Druzkaya Estestvennyj FI39126/12 

Excellent type, good proportions in the head, very good topline and the croup, very good angulations, 

movement could be better in front (erinomainen tyyppi, hyvät pään mittasuhteet, erittäinhyvä ylälinja ja 

lantio, erittäin hyvät kulmaukset, etuliikkeet voisivat olla paremmat) VAL ERI 4 

Fun Nord’s Hobbit Neviskiy RKF2831130 

Excellent type, excellent proportions in the head, elegant neck, excellent topline and the croup, a bit 

heavy, excellent angulations, moving well (Erinomainen tyyppi, erinomaiset pään mittasuhteet, elegantti 

kaula, erinomainen ylälinja ja lantio, hieman raskas, erinomaiset kulmaukset, liikkuu hyvin) VAL ERI 1 SA 

PU-1 CACIB, ROP, HEV-15 

Blek Rossi Kadril Fan Nord RKF4056798 

Excellent type, excellent proportions in the head, elegant neck, excellent topline and the croup, excellent 

angulations, very good moving (Erinomainen tyyppi, erinomaiset pään mittasuhteet, elegantti kaula, 

erinomainen ylälinja ja lantio, erinomaiset kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin) JUN ERI 1 SA PN-3 SERT, 

HEJV-15 

Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/14 

Very good type, good proportions in the head, elegant neck, quite good topline and croup, very cood 

angulations, movement could be better ( Erittäin hyvä tyyppi, hyvät pään mittasuhteet, elegantti kaula, 

melkohyvä ylälinja ja lantio, erittäin hyvät kulmaukset, liikkeet voisivat olla paremmat) JUN ERI 2 

Finnkoshmar Fasionistaya Devitsa FI54485/13 

Excellent type, very good proportions in the head, topline could be more solid, excellent angulations, 

excellentmoving (Erinomainen tyyppi, erinomaiset pään mittasuhteet, ylälinja voisi olla hieman kiinteämpi, 

erinomaiset kulmaukset, erinomaiset liikkeet) VAL ERI 1 SA PN-1 CACIB, VSP, HEV-15 

Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 

Excellent type, very good proportions in the head, elegant neck, excellent topline and the croup, I would 

like a little more angulations in front, excellent movement (Erinomainen tyyppi, erittäin hyvät pään 

mittasuhteet, elegantti kaula, erinomainen ylälinja ja lantio, toivoisin hieman enemmän kulmauksia eteen, 

erinomaiset liikkeet) VAL ERI 2 SA PN-2 VARACA 

 

57. Helsinki kv 6.12.2015 Harry Tast 

Astra Fidelis Dunhill PKR.II-120369 

Erinomainen koko, tiivis runko, hyvin rakentunut voimakas takaosa, hyvänmallinen nuoren miehen pää, 

tummat silmät, korrekti etuosa, jäntevä selkä, laajat joustavat liikkeet, tyypillinen häntä, raajoista löytyy 

karheaa karvaa, paljon positiivista tempperamentti JUN ERI 1 SA PU-2 SERT, JV-15 

Medvezhya Staya Zolotoy Fond Ekateriny RKF4087859  

Kookas seistessä tasapainoinen 1v. juniori, komea ryhti & hännän asento, pitkä urosmainen pää, hyvä litteä 

kallo ja yhdensuuntaiset linjat, hyvät lavat, pitkä rintakehä, pitkät sääret & hyvät matalat kintereet, 

liikkeessä vielä kovin löysä, etuliikkeet kierteiset, pitkät takaraajat jäävät liikkeessä rungon taakse, raajoissa 

harhea karva JUN EH 2 

Another Hero Deti Arbata FI34521/15 



20kk, erinomainen tyyppi, riittävä koko, komea ryhti, tiivis runko, massiivinen hieman takaluisu kallo, 

täyteläinen kuono, tummat silmät, tasapainoisesti kulmautunut, raajoissa oikea karvanlaatu, takaliikkeet 

hieman ahtaat, etuliikkeet kierteiset, sivuliikkeet kauniissa tasapainossa, ilmeikäs häntä, hyvä 

tempperamentti, taitavasti esitetty NUO ERI 1 SA VASERT 

Gårdarikets Froste FI17108/15 

20kk, erittäin hyvä tyyppi ja riittävä koko, hyvä kaula ja jäntevä selkä, urosmainen pää, takaluisu kallo, 

hyvin rakentunut etuosa, avoimet polvkulmat ja reisi jää kapeaksi, hieman korkea kinner, raajoissa karhea 

karva, pitkä joustava askel mutta vielä löysä ja juoksee takakorkeana, käytös vielä pentumaista NUO EH 2 

Anakin FI11574/11 

Erinomainen ttyyppi ja koko, tiivis runko, tasapainoinen ylälinja ja hännän asento, massiivinen uroksen pää, 

hieman takaluisu kallo, hyvin rakentunut etuosa, avoimet takakulmat, hyvä matala kinner, karhea karva 

raajoissa, tehokkaat liikkeet, edessä hieman löysyyttä, hieno tempperamentti VAL ERI 2 SA PU-3 VARACA 

Budynovka Baloven Viktor FI36643/11 

Erinomainen tyyppi ja koko, rungossa oikeat mittasuhteet, hyvä kaula, jäntevä selkä, massiivinen pää 

yhdensuuntaiset linjat, tilava rintakehä, hyvä raajarakenne, lyhyt runkoturkki, raajoissa oikeaa 

karvanlaatua, pitkä joustava askel, takaa ahdas ja edessä löysyyttä, häntä kiertyy kippuralle, vaikuttava 

tempperamentti VAL ERI 4 

Druzkaya Ekstaz FI39127/12 

Komea ryhtinen, kookas hieman pitkärunkoinen uros, massiivinen hieman takaluisu kallo, vahva kuono, 

pitkä tilava rintakehä, edessä avoimet takana hyvät kulmat, rungossa pehmeä turkki, raajoista löytyy 

karheaa, liikkuu hyvin edestä, ahtaasti takaa, pitkä joustava askel, tyypillinen häntä, hieno tempperamentti 

VAL ERI 3 SA PU-4 

Druzkaya Estestvennyj FI39126/12 

Erinomainen tyyppi, riittävä koko, rungossa oikeat mittasuhteet, hyvä ryhti & hännän asento, voimakas 

takaosa, voimakas urosmainen pää jossa yhdensuuntaiset linjat, korrekti etuosa, pitkä tilava rintakehä, 

pehmeä runkoturkki, raajoissa löytyy karheaa, pitkä joustava askel, takaliikkeet kapeat, etukäpälät hieman 

sisäkierteiset, hieman vaisu käytös VAL ERI 

Fun Nord’s Hobbit Neviskiy RKF2831130 

Kookas komea uros, erinomaista tyyppiä, tiivis syvä runko, ryhdikäs kaula, voimakas taka-osa, massiivinen 

hieman takaluisu kallo, täyteläinen kuono, korrekti etuosa, pehmeä runkokturkki, raajoista löytyy karheaa, 

takaa lähtee hyvä työntö liikkeeseen, etuliikkeet kierteiset, vaikuttava olemus VAL ERI 1 SA PU-1 CACIB, 

VSP, V-15 

Blek Rossi Kadril Fan Nord RKF4056798 

Hyvin narttumainen, akunis ryhtinen, kauttaaltaan tasapainoinen 15kk juniori, erinomainen pää jossa 

yhdensuuntaiset linjat, täyteläinen kuono, hyvin kehittynyt tilava rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, 

raajoissa karheaa karvaa, hyvää luusto, pitkä joustava askel, taka vielä kapea, itsevarma ja iloinen JUN ERI 1 

SA PN-2 SERT, JV-15 

Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/14 

Hyvin kehittynyt jäntevä 11kk juniori, karva vielä ohut, hyvin natrttumainen puhdaslinjainen pää, kirsu ei 

täysin musta, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä matala kinner, ikään sopiva rintakehä, raajoissa karhea 

karva, liikkeet vielä kapeat, edestä kierteiset, olemus vielä pentumainen JUN ERI 2 

Finnkoshmar Fasionistaya Devitsa FI54485/13 

2v, kookas voimakasrakenteinen hieman pitkälinjainen narttu, kauniisti runkoon liittyvä kaula, 

voimakaskalloinen pää jossa yhdensuuntaiset linjat, kirsu ei täysin musta, pitlkä oikean mallline rintakehä, 



hyvin kulmautuneet raajat, rungossa lyhyt karva, raajoissa karheaa, tehokkaat takaliikkeet, kyynerpäät 

hieman ulkokierteiset, rauhallinen ja itsevarma VAL ERI 2 SA PN-3 VARACA 

Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 

Erinomainen tyyppi, voimakasrakenteinen tiivisrunkoinen ja tyylikäslinjainen kokonaisuus, erinomainen 

pää jossa yhdensuuntaiset linjat, tummanruskeat silmät, matala säkä, täyteläinen eturinta, erinomainen 

rintakehän tilavuus, hyvin rakentunut takaosa, lyhyt karva rungossa, karheat raajakarvat, joustavat 

tehokkaat liikkeet, edestä täysin korrektit, takaa kapeat, itsevarma ja tasapainoinen esitys VAL ERI 1 SA 

PN-1 CACIB, ROP, V-15 


