
Millan näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä): 

 

 

Veteraaniluokassa 3.7.2016--> 

29.1.2017 Kaunas kv, Liettua – tuomari Claudio de Giuliani, Italia 

VET ERI1 VET N VET ROP -> LV VET CH, BALT VET CH 

Right type & size, right condition for age, typical ??, very firm topline for age, right 
carriage of tail, good movement. 

 



   

28.1.2017 Kaunas kv, Liettua – tuomari Oliveira Rui, Portugal 

VET ERI1 VET N VET ROP 

Good head, acceptable front, good cortex, very good condition for veteran, good 
move. 

16.10.2016 Valmiera, Latvia – tuomari Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (PL) 

VET ERI1 

Feminine, very nice feminine head, a bit short neck. Excellent topline & forechest. 
Very good front, ribcage should be smoother. Good bones. Needs better 
angulations in rear legs. Very nice temperament. 

15.10.2016 Valmiera, Latvia – tuomari Francisco Ruiz Rodriguez (ES) 

VET ERI1 SA VET-CAC VET-BOB PN2 -> LV VMVA 

Very good proportions, nice head, good ears, good angulations, good topline, 
excellent tail, good chest, moves well. 

28.8.2016 Haapsalu, Viro – Tuomari Sergey Galiaskarov, Venäjä 

VET ERI1 CQ VET-BOB PN1 BOS 



  Arvostelu on venäjäksi. 

 

27.8.2016 Haapsalu, Viro – Tuomari Kenneth Chuah, Malaysia 

VET ERI1 CQ VET-CAC VET-BOB PN1 BOB BIG-2  EE VMVA 

A well balanced veteran bitch, nice shape, correct skull and earset. Correct 
expression and front. Good follow-through underline and topline. Good croup and 
tailset. 

Valioluokassa 26.5.2012  

4.10.2014 Pietari, Venäjä – Tuomari Andrzej Szutkiewicz, Puola 

VAL ERI1 CQ PN2 CAC → RU MVA 

Arvostelu on venäjäksi. 

4.10.2014 Pietari, Venäjä – Tuomari Valeri Belyakov, Venäjä 

VAL ERI1 CQ PN1 CAC ROP 

Arvostelu on venäjäksi. 



15.12.2013 Vilna, Liettua – Tuomari Nikolai Sedykh, Venäjä 

VAL ERI2 

Arvostelu on venäjäksi. 

14.12.2013 Vilna, Liettua – Tuomari Jelena Kruus, Viro 

VAL ERI2 

Very good type, 5 years old bitch. Correct bones, good body proportions, lovely head, correct  

pigmentation, good length od neck, typical topline, a little short in upper arm. Good front, enough  

rear, correct ribcage, a little bit curly in neck, typical movement, could with more temperament... 

26.10.2013 Hyvinkää, Erikoisnäyttely – Tuomari Jan Busta, Tsekki 

VAL ERI2 

5 years old typical b&t female. Complete scissorsbite. Nice feminine head. Should have longer neck. 

Going slightly close in front. Still correct hind legs. Supprement coat. Nice character & presentation. 

Female over her show condition. 

6.7.2013 Piteå Int, Sweden – Tuomari Bertil Lundgren, Ruotsi 

KÄY ERI2 SA PN4 → SE CH 



Bra storlek 6 prop, fem huvud, lite tunn u-käke. Bra hals & skuldra. Välvinklad. Bra förbröst &  

bröstkorg. Bra rygg & kors. Rör sig med bra men skulle ha mera drive. Bra benstomme & päls. Får  

ej bli tyngre. 
 
11.5.2013 Helsinki kv – Tuomari Johan Juslin 

KÄY ERI1 SA PN2 VACA 

Oikean mallinen narttu, jolla hyvät pään linjat, erinomainen eturinta ja nartulle sopiva raajaluusto.  

Vahva ylälinja, leveä lihaksikas reisi, liikkuu hyvin. Karvapeite ei parhaassa kunnossa. 

4.5.2013 Tampere kv – Tuomari Barbara Ruth Smith, Ruotsi 

VAL ERI1 SA PN2 CACIB 

Very feminine bitch of excellent quality, size and proportion. Feminine head and excellent  

expression. Well developed forechest. Well angulated front. Strong topline. Good coat and feet.  

Could have a little more angulated second thigh to give her more drive when she moves from the  

back. Moves well otherwise. 

27.4.2013 Lahti kv – Tuomari Anders Tunold-Hansen, Norja 

VAL ERI1 SA PN2 VACA 



Mycket bra typ. Fina proportioner. Balanserad helhet. Bra huvud. Välplacerad hals. Harmoniskt  

vinklat fram och bak. Bra kropp. Rör sig bra från sidan, något smal i fronten. 

13.4.2013 Tallinna kv – Tuomari Laurent Heinesche, Luxemburg 

KÄY ERI1 CQ PN3 VACA 

Nice head, forechest could be more present, excellent solid topline, good proportions, good length  

of neck, nice ribgage, correct rear angulations, excellent tailset & position, nice texture, good 
movement behind, little tight in front, could be better in profile. 

19.1.2013 Turku kv – Tuomari Markku Mähönen 

KÄY ERI2 SA 

Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvä pään muoto ja pituus. Hyvä kaula, eturinta ja runko, se saisi  

kuitenkin olla tiiviimpi. Tasapainoiset kulmaukset ja käyttää niitä hyvin liikkeessä. Hiukan niukahko  

mutta riittävä karvapeite. Miellyttävä käytös. 

9.12.2012 Helsinki kv – Tuomari Francesco Cochetti, Italia 

VAL EH 

Correct bite. Good head & expression. A bit short in upper arm. Front could be better. Good chest,  

neck, topline & tailset. Good rear angulation. A bit long in loins. Not in the best coat condition.  

Moves quite well. 



8.12.2012 Helsinki kv – Tuomari Michael Allerup Nielsen, Tanska 

VAL EH 

4 years, good size but a bit heavy. Nice strong head, good bite, bit big eyes, earset a bit low. Good  

topline, nice forechest, well angulated, nice movement. Good black & tan colour but needs a bit  

more coat. Not in the mood for showing today. 

25.11.2012 Minsk kv, Valko-Venäjä – Tuomari Gitty Schwab, Luxemburg 

KÄY ERI1 

Arvostelu on venäjäksi. 

24.11.2012 Minsk kv, Valko-Venäjä – Tuomari Andrei Kisliakov, Belarus 

KÄY ERI1 CAC PN2 R-CACIB → BY CH 

Arvostelu on venäjäksi. 

28.7.2012 Pori kv – Tuomari Vincent O'Brien, Irlanti 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP → C.I.B. 



Excellent bite. Nicely balanced head. Nice clear underjaw. Good dark eye. Good length of neck.  

Nicely ribbed. Good shoulders, good hindquarters. Excellent coat. Topline level. Moves very well  

with good drive, holds tail very well and topline strong. 

14.7.2012 Forssa kr – Tuomari Anne Sume, Viro 

VAL ERI1 SA PN3 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Narttumainen pää ja ilme. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys.  

Tasapainoiset kulmaukset. Erittäin hyvä eturinta. Erinomainen rintakehän syvyys ja pituus. Vapaat  

liikkeet. 

8.7.2012 Karjaa kv – Tuomari Natalja Nekrosiene, Liettua 

VAL ERI1 SA PN2 VARA-CACIB 

4 years. Strong bone. Excellent head. Nice neck. Good topline & tailset. Excellent chest. Well-laid  
back shoulders. Very well angulated behind. Side-movement well covering ground. Correct coat. 
 

16.6.2012 Kotka kv – Tuomari Maija Mäkinen 

VAL ERI1 SA PN2 VARA-CACIB 



Tyylikäs pitkälinjainen narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula ja  

rintaluu. Tasapainoisesti kulmautunut. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Hyvä rintakehä, pitkä  

lanne. Hyvä lantio ja häntä. Hyvä luusto, käpälät ja karva. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, kapeasti  

edestä. Miellyttävä käytös. 

26.5.2012 Kauniainen 4-ryhmis – Tuomari Kristiina Ahlberg 

VAL ERI1 SA PN1 SERT VSP → FI MVA 

3-vuotias sopivankokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja  

eturinta. Erinomainen luusto. Rintalasta saisi olla hieman pitempi. Hyvät runko, takakulmaukset,  

häntä ja turkki. Liikkuu rodunomaisesti pitkällä vetävällä askeleella. Kaunis narttu. 

Käyttöluokassa 11.7.2010-28.4.2012 

28.4.2012 Lahti kv – Tuomari Jetta Tschokkinen 

KÄY EH2 

3 v. Hyvän kokoinen ja tyyppinen, varsin hyvä pää, hieman kevyt alaleuka. Oikea purenta. Hyvä  

kaula, niukahko eturinta, turhan lyhyt rintalasta. Hyvä takaosa, oikein kannettu häntä. Hyvät  

liikkeet. Selvät värimerkit. Varma käytös. 
 

9.4.2012 Lappeenranta kr – Tuomari Ligita Zake, Latvia 



KÄY EH2 

Correct type. Well balanced. Correct type of head. Straight topline and sloping croup. Deep chest. A 

bit short and long in loin (?). Excellent forechest. Correctly angulated. 

11.3.2012 Vilna kv, Liettua – Tuomari Nina Karlsdotter, Ruotsi 

KÄY ERI1 SERT 

Well shaped feminine head, good profile, good eyes, good ears, very good expression. Good neck  

& back, little bit steep ?, tail ok, very good forechest, good body, little short ribcage, good back &  

front legs, ? in balance, moves well, good quality & very good colour & marks. 

10.3.2012 Vilna kv, Liettua – Tuomari Branislav Rajik, Slovenia 

KÄY ERI1 SERT 

3 years, well balanced, good coat, good colour, beautiful head. Strong muzzle, short neck, excellent 

forechest & topline, good ribcage, high tail, strong feet, sound movement, head not carried high  

when moving. 

5.2.2012 Miehikkälä Ryhmis – Tuomari Juha Lehtinen 

KÄY EH1 

Tyyppi erittäin hyvä. Keskikokoinen, mittasuhteet oikeat. Hyvä pää ja kaula. Lyhyt rintalasta.  

Ranteissa pehmeyttä. Hyvä selkä. Lantio voisi olla hieman pidempi. Liikkuu hyvin. Esiintyy hieman  



rauhattomasti. 

21.1.2012 Daugavpils Nat, Latvia – Tuomari Tamara Sarmont, Valko-Venäjä 

KÄY ERI1 CQ PN1 SERT VSP 

Arvostelu on venäjäksi. 

20.2.2011 Valmiera kr, Latvia – Tuomari Zoran Brankovic, Serbia 

KÄY ERI1 

Good size, medium strong. Typical head, good eyes & ears. Strong neck. Good profile lines, good  

tailset. Well developed chest, too loose in elbows. East west feet, tru action. Typical coat, colours & 

temperament. 

 19.2.2011 Valmiera kr, Latvia – Tuoma ri Sergej Slukin, Ukraina 

KÄY ERI1 SA PN3 

Arvostelu on venäjäksi. Suullisen käännöksen mukaan ulospäin osoittavia etutassuja lukuun  

ottamatta ok. 

19.12.2010 Vilna kv, Liettua – Tuomari Ramune Kazlauskaite, Liettua 

KÄY ERI1 PN2 SERT VARA-CACIB 



Very good proportion, beautiful head, straight, strong back line. Deep chest, elbows are a bit too  

free (light), good corners, movement, structure of fur. (käännetty liettuasta näyttelyn toimistossa) 

 
18.12.2010 Vilna kv, Liettua – Tuomari Natalya E. Sedyh, Venäjä 

KÄY ERI1 PN2 SERT VARA-CACIB 

Good type, temperament, long dry head, good topline, good placement of tail, perfect movement,  

good bite. (käännetty venäjästä näyttelyn toimistossa) 

 
7.11.2010 Tarto kv, Viro – Tuomari Lis-Beth Liljeqvist, Ruotsi 

KÄY ERI1 PN1 SERT CACIB VSP 

Feminine expression, well shaped head. Nice black eyes & good bite. Excellent bones & angulation.  

Lovely forechest, strong topline, enough brisket. Moves very well, covers much ground. 

6.11.2010 Tarto kv, Viro – Tuomari Bozena Ovesna, Tsekki 

KÄY EH3 

Arvostelu on venäjäksi. 

18.9.2010 Lahti r – Tuomari Michael Allerup Nielsen, Tanska 

KÄY EH1 



2 years black and tan, of good colour. Nice feminine head, dark eyes. Good long neck. Good  

withers and topline. Acceptable forechest and length of chest. Well angulated. Good bone for size.  

Moves a bit narrow in front but with drive from side. Would like more coat. Good temperament. 
 

11.9.2010 Porvoo kr – Tuomari Markku Mähönen 

KÄY ERI1 PN3 

Oikeat mittasuhteet, hyvä rungon pituus. Hyvä pään pituus, jossa hyvä sukupuolileima. Hyvä  

eturinta mutta lyhyt rintalasta. Hyvä kaula. Hyvä hännän kiinnitys. Keskivahvat kulmaukset.  

Esitetään hyvässä lihaskunnossa. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella. Karvapeite voisi olla  

runsaampi, kuitenkin aivan hyväksyttävissä. Esittää liikkeessä kauniimmat linjat kuin seistessään.  

Hyvä liikkuja. 

21.8.2010 Kouvola kr – Tuomari Bertil Lundgren, Ruotsi 

KÄY ERI1 

Bra storlek & proportioner. Välformat feminint huvud. Bra hals & skuldra. Välvinklad. Tillräckligt  

lång bröstkorg. Stark rygg. Något fallande kors. Rör sig med bra steg och drive. Något underställd  

bak. Bra benstomme, pälskvalitet & tan färg. 

15.8.2010 Helsinki Erikoisnäyttely – Tuomari Axel Komorowski, Saksa 

KÄY ERI1 PN3 VASERT 



Elegante schwartzrote Hündin mit korrekte Behaarung. Eleganter Hündinnenkopf. Feste etwas  

lange Oberlinie. Gute Vorbrust. Sehr gute Winkelungen. Schwungvolle Bewegungsablauf. In  

Verhalten freundlich. 

(Elegantti mustapunainen narttu, jolla oikeanlainen karvapeite. Elegantti nartun pää. Kiinteä  

hieman pitkä ylälinja. Hyvä eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset. Lennokkaat liikkeet. Ystävällinen  

käytös.) 
 

31.7.2010 Ristiina kr – Tuomari Tanya Arangelova, Bulgaria 

KÄY ERI1 PN4 

Very nice proportions, well developed head. Enough long neck. Very good topline & underline.  

Wonderful positions of forefeet. Good angulations. Moves well. Needs more depth in chest. 

17.7.2010 Mäntsälä kr – Tuomari Stefan Sinko, Slovenia 

KÄY ERI2 



2 years old, very nice type, feminine with correct head and good bite. Lovely body proportions.  

Good hind quarters. Good coat. Good mover. 

11.7.2010 Karjaa kr – Tuomari Alar Muursepp, Viro 

KÄY ERI2 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hieman epäsuora selkälinja.  

Hyvät eturaajat, hieman taka-ahdas. Vapaat liikkeet. Hyvä rintakehä. Hyvä turkki ja väri. Hyvä  

luonne. 
 

Nuorten luokassa 20.2.-6.6.2010 

6.6.2010 Lohja r – Tuomari Juta Haranen, Viro 

NUO ERI1 PN3 

Hyvän tyyppinen narttu, jolla feminiininen pää ja ilme. Silmät ja korvat ok. Vahva selkä, vahva  

eturinta, hyvät luut. Kulmaukset ok. Oikea karvan laatu. Hyvät liikkeet. 

15.5.2010 Turenki r – Tuomari Astrid Lundava, Viro 



NUO ERI1 PN2 VASERT 

Hyväntyyppinen. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis elegantti pää. Pitkä, elegantti kaula. Hyvä  

selkälinja. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu kauniilla vapaalla askeleella.  

(Rinnanympärys 37 cm) 

1.5.2010 Hollola r – Tuomari Maija Mäkinen 

NUO EH1 

Feminiininen narttu, jolla kaunis ilmeikäs pää. Hyvät korvat ja purenta. Silmät voisivat olla hieman  

tummemmat. Hyvä kaula ja eturinta. Lyhyt rintakehä, pitkä lanne. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä  

luusto ja käpälät. Liikkuu reippaasti hyvällä askelpituudella. Hyvä karva, miellyttävä käytös. 

3.4.2010 Vesilahti r – Tuomari Marja Salminen 

 

NUO EH2 

Kauttaaltaan vielä kovin kapea. Hyvä pään pituus. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvät käpälät.  

Hyvin lyhyt rintalasta ja rintakehä. Oikeanlaatuinen karvapeite. Lyhyestä rintakehästä johtuen  

lanneosa on hyvin pitkä. Liikkeet vaikeasti todettavissa hiipivän käytöksen johdosta. Itsepäinen  

mäyräkoiraneiti, joka kaipaa itseluottamusta. 



21.3.2010 Tampere kv - Tuomari Rodney McDowell, Irlanti 

NUO H 

This girl did not want to go for a walk and was laying down all the time. She is lacking of substance 

and certainly doesn’t show herself to her best advantage. 

 20.2.2010 Tampere Pääerikoisnäyttely – Tuomari Markku  Lampero 

NUO H 

Tyyppi erinomainen. Keskikokoinen, mustapunainen narttu, jolla hyvä pää. Hyvä eturinta. Hyvä  

selkälinja, mutta luisu lantio, joka vie tehon taka-askeleesta. Ahtaat etuliikkeet ja hieman ahtaat  

takaliikkeet. Karvapeite vielä hyvin niukkaa. 

Junioriluokassa 11.4.-13.12.2009 

13.12.2009 Helsinki kv (PMV-09) – Tuomari Paula Heikkinen-Lehkonen 

JUN ERI 

Normaalisti kehittynyt, tarpeeksi vahva, sopivankokoinen nuori narttu. Oikeat mittasuhteet, hyvä  



rakenne. Voisi olla hieman kiinteämmässä ja jäntevämmässä kunnossa. Tummat silmät, hieman  

alaskiinnittyneet korvat. Suorat eturaajat, hieman painuneet ranteet. Hyvä rintakehän tilavuus,  

hyvät takakulmaukset. Karva vielä lyhyttä, selvät puhtaat värimerkit. Käytös vielä tottumatonta. 

12.12.2009 Helsinki kv  (V-09)– Tuomari Ramune Kazlauskaite, Liettua 

JUN EH 

Correct size & proportions. Very good bone, correct head, very good topline. Well developed chest.  

A bit loose elbows. Correct angulations. Enough free movement, narrow front. Correct coat, very  

good colour. 

28.11.2009 Turku kv – Tuomari Malgorzata Supronowicz, Puola 

JUN ERI2 

16 months old. Feminine head, quite long neck. Could have more withers. Could have longer chest. 

Front is not parallel in movement. Fluent movement. 

4.10.2009 Kuopio Pääerikoisnäyttely – Tuomari Cindy Pettersson, Ruotsi 

JUN ERI2 PN5 VASERT 

15 månader. Utmärkt typ, storlek och proportioner. Nett feminint huvud. Utmärkt bett med härligt  

bredd i käken. Utmärkt hals, ett magnifikt förebröst. Bra bröstkorg djup och längd. Välvinklad fram  

och bak. Utmärkt pälskvalitet. Utmärkt flexibilitet i rörelsen. 



 12.9.2009 Porvoo kr  – Tuomari Tomasz Borkowski, Puola 

 

JUN EH3 

Moderate size, good head, rather short neck. Nice long body, spacey chest, significant breastbone.  

Good topline. A little weak in pasterns, rather short on legs. Nice tailset & carriage. Good  

pigmentation. Would prefer more dry lips. 

5.9.2009 Vantaa kr – Tuomari Branislav Rajic, Slovenia 

JUN ERI2 PN4 

14 months. Excellent size & balance. Beautiful feminine head. Excellent neck. Front should be more 

parallel & chest more prominent. Excellent topline, ribcage, angulations & tail. Bone strong enough. 

Very sound movement. 

 29.8.2009 Tervakoski kv – Tuomari  Jef Verrees, Belgia 

JUN ERI3 

13 months. Black & tan, very confident. Correct topline. Tail well set. A good coat condition.  

Excellent quarters. Moved & showed well for her age. 



26.7.2009 Helsinki kr – Tuomari Eeva Rautala 

JUN ERI2 PN4 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu. Tyylikäs pää. Hyvä rintakehä. Ylälinja voisi olla  

hieman parempi ja ryhdikkäämpi liikkeessä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. Erittäin hyvä  

luonne ja esiintyminen. 
 

18.7.2009 Lammi r – Tuomari Anita Alatalo 

JUN EH1 

12 kk. Tyylikäs juniorinarttu. Hyvä purenta, kauniit silmät, oikeat päänlinjat. Erinomainen karva.  

Aavistuksen lyhyt rintakehä, lupaava köli. Seisoo vielä kyynärpäät sisäänpäin ja käpälät ulospäin,  

joka näkyy myös liikkeissä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Erinomainen  

karva. Miellyttävä käytös. Esitetään erinomaisesti. Hyvät värimerkit. 

5.7.2009 Hyvinkää kr – Tuomari Kirsti Lummelampi 

JUN EH1 

Erittäin hyvän tyyppinen juniorinarttu. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä pää mutta hieman takaluisu  

kallo. Hyvä eturinta. Eturaajat voisivat olla vähän suoremmat. Liikkuu hyvin sivulta, hieman ahtaasti 

edestä. Saisi olla ryhdikkäämpi. Lupaava karva. 



13.6.2009 Kemiö r – Tuomari Pauliina Sjöholm 

JUN ERI1 PN1 SERT ROP 

Nuori narttu, jolla erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pää ja kaula. Lupaava eturinta. Hyvän  

pituinen rintakehä, joka saa vielä kehittyä. Pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Oikeanlaatuinen  

turkki ja kauniit värimerkit. Liikkuu kauniisti erinomaisella askelpituudella. Hyvä luonne ja luusto. 

16.5.2009 Pöytyä r – Tuomari Alar Muurisepp, Viro 

JUN EH3 

Hyvä tyyppi ja koko. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvä rintakehä, hyvät raajat.  

Hyvät liikkeet silloin kun haluaa. Hieman lyhyt turkki. Hyvä väri, hyvä luonne. 

11.4.2009 Lappeenranta kv – Tuomari Tino Pehar, Kroatia 

JUN ERI4 

9 months old. Very good size and proportions. Good head & expression. Good back but little longer  

in loin. Moves very well for her age. Good angulations. 

 Pentunäyttelyt ja -luokat  7.12.2008-14.3.2009 

 14.3.2009 Tampere k v (pentuluokka 7-9 kk) – Tuomari Malgorzata Supronowicz, Puola 

KP, PN1, ROP-pentu 

8 months old, excellent in type. Female beautiful head, long ears, enough neck. Could have a bit  



more withers. Excellent front, straight back, excellent tailset. Moves well, excellent temperament. 

 8.2.2009 Helsinki, Pentunäyttely   (7-9 kk) –  Tuomari Saija Juutilainen 

KP, PN1, VSP-pentu 

Mittasuhteiltaan miellyttävä narttupentu, jolla sopusuhtainen raajaluusto. Ei oikein välitä esiintyä  

edukseen. Hyvä purenta. Suuri kita. Kaunis, narttumainen ilme. Saa kokonaisuutena jäntevöityä ja  

tiivistyä. Lupaava eturinta ja varsin hyvät kulmaukset. Hyvä häntä. Kaunis väritys. Lupaava  

hapsutus. Liikkuu oikealla askelpituudella halutessaan ja säilyttää ylälinjansa. 

7.12.2008 Helsinki, Pentunäyttely (5-7 kk) - Tuomari Tuula Savolainen 

KP, PN1, VSP-pentu, VSP-RYP1-pentu 


