20140215 Pello R, FINNE LENI
Pikkukengurun Giselle 22495/12 NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP
Riittävät mittasuhteet. Sopiva luusto. Hieman kevyt alaleuka. Aavistus poskia. Pyöreät silmät.
Oikeanmalliset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Hieman lyhyt ja pysty olkavarsi.
Oikeanmallinen rintakehä. OK takakulmaukset. Aavistuksen ahdas takaa. Riittävä askelpituus.
20140223 Jyväskylä KV, PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA
Korona Rossii Vinner 54822/12 AVO ERI1 SA PU2 SERT CACIB MVA
Hieman pitkärunkoinen, riittäväluustoinen uros. Oikeapiirteinen pää. Hyvä kuono. Hyvä pää ja
silmät. Tasapainoinen ylälinja. Hyvä rungon syvyys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu
hyvin, kantaa liikkeessä hyvin häntänsä. Hyvä karvan laatu.
Pikkukengurun Aatu 34389/05 VET ERI1 SA PU1 ROP-VET ROP
Hyvät mittasuhteet. Vahva luusto. Selvä sukupuolileima. Hyvä pään muoto. Hieman pyöreät silmät.
Tasapinoinen ylälinja. Hyvä hännän asento. Hyvin kulmautunut. Tasapainoiset liikkeet. Esiintyy
ryhdikkäästi. Värimerkit jo haalentuneet.
20140329 Kemijärvi R, EEROLA TAPIO
Pikkukengurun Giselle 22495/12 AVO EH1
2v. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, silmät, korvat. Purenta ok. Hieman kevyt alaleuka. Raskas,
voimakkaasti pyöristynyt rintakehä. Tyydyttävät kulmaukset edessä, erittäin hyvät takana.
Sisäkierteiset etuliikkeet. Askelpituus hyvä.
20140608 Lahti R, NYGÅRD TAINA
Wilmankulman Saaga 34980/12 AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä kallo. Kuono-osa voisi olla aavistuksen täyteläisempi. Tiivis
purenta. Suuret hampaat. Erinomainen eturinta. Rintakehä voisi olla tilavampi. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu pitkällä askeleella. Hyvät raaja-asennot. Tan-väri voisi olla kirkkaampi.
20140719 Mäntsälä K, KURITTU MARJA
Korona Rossii Vinner 54822/12 VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erinomainen tyyppi ja koko. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä purenta,
korvat ja silmät. Hyvä etuosa, runko ja kulmaukset. Kauniisti kehittynyt. Hyvä ylälinja ja sopiva
luuston vahvuus. Liikkuu hyvin.
20140712 Oulu KV, SVARSTAD BIRGITTA
Pikkukengurun Giselle 22495/12 VAL EH1
Hyvät mittasuhteet. Hyvänmallinen pää. Tasainen kallo yhdensuuntainen kuonon kanssa. Eturinta
voisi olla pidempi, jyrkkä risti. Lyhyt kaula. Liikkuu tasaisesti. Saisi olla kiinteämmät kyynärpäät.
Turkki on vaihtumassa. Hyvät merkit. Mukava luonne.

20140726 Helsinki, VAKKILAINEN SANNA
Korona Rossii Vinner 54822/12 VAL ERI1 SA PU1 ROP
2,5 vuotias. Erinomainen tyyppi. Hyvä pituus. Hyväasentoiset, pyöreäkärkiset korvat. Purenta ok.
Keskiruskeat silmät. Voimakas kaula. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Oikea rungon
muoto. Liikkuu hyvällä teholla ja sopivalla askelpituudella. Rauhallinen käytös.

20140807 Hyvinkää E, RAMSING LISBET UTKE
Kazanova Iz Blagorodnogo Doma RKF2578220 VAL ERI1 SA PU1 VSP
Isokokoinen uros, hyvänmallinen pää, jossa urosmainen ilme, hyväasentoiset korvat, hyvä kaula.
Hyvä eturinta, saisi olla hieman vahvempi ylälinja. Hieman pitkä lantio. Hyväksyttävä häntä, hyvät
kulmaukset, voimakas luusto. Hieman pehmeät välikämmenet. Hyvät vapaat liikkeet. Hyvä
turkinlaatu ja väri, erinomainen luonne.
Korolevstvo Gomih Psov Bilbo RKF2924155 VAL ERI2
Hyvä koko, maskuliininen pää, toivoisin hieman pidempää kalloa suhteessa kuono-osaan. Hieman
alhaalle asettuneet korvat, hyvä kaula, hieman pehmeä ylälinja, saisi olla hieman enemmän
eturintaa, oikea rungon pituus. Hieman korkea-asentoinen korkealla kannettu häntä, erinomaisset
kulmaukset, keskivahva luusto, vapaat liikkeet, voisi olla hieman voimakkaampi edestä, hyvä väri,
erinomainen luonne.
Korona Rossii Vinner 54822/12 VAL ERI3
Voimakas uros, maskuliininen pää, hieman pyöreä kallo ja matalalle asettuneet korvat. Hyvä kaula
ja ylälinja, oikea häntä. Eturinta voisi olla hieman syvempi, hyvät kulmaukset, vahva luusto, vapaat
liikkeet, hyvä väri, erinomainen luonne.
Pikkukengurun Elmeri 46149/10 VAL ERI
Myöhästyi
Erittäin hyvä tyyppi, hyvänmallinen pää, mutta saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula, oikea rungon
pituus, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset, hyvä luusto, voimakkaat vapaat liikkeet, hyvä turkki,
erinomainen luonne.
Athos Dos Moinhos D’Alvura 33688/08 VET ERI1 ROP-VET
Vahva uros, vahva maskuliininen pää, erinomainen kaula, erinomainen eturinta, aavistuksen
pehmeä ylälinja. Hieman suorat olkapäät, hyvät takakulmaukset, hieman ylös asettunut häntä ja
liikkeessä korkea asentoinen. Hieman ? takaa, mutta vapaat liikkeet. Keskivoimakas luusto, hieman
korkea säkä, erinomainen luonne.
Pikkukengurun Lea 45922/13 JUN EH2
Kevytrakenteinen, femiininen pää, toivoisin hieman enemmän kalloon leveyttä ja enemmän täytettä
kuono-osaan. Hyvä kaula ja ylälinja, liikkeessä kantaa häntäänsä korkealla, erinomaiset kulmaukset,
kevyt luusto, erinomainen rungon pituus, vapaat liikkeet, hyvä turkki, erinomainen luonne.
Pikkukengurun Leila 45921/13 JUN EH1
Hyvä tyyppi, femiininen pää jossa hieman korkealle asettuneet suuret korvat, hyvä kaula ja ylälinja,
hyvä eturinta, oikea rungon pituus, hyväasentoinen häntä, hyvät kulmaukset, hyvä luusto. Liikkeitä
on erittäin vaikea nähdä, tarvitsee kehäharjoitusta. Hyvä turkki, erinomainen luonne.
Pikkukengurun Gismo 22496/12 AVO EH2
Hieman kevytrakenteinen, femiininen pää, toivon hieman leveämpää kalloa ja enemmän täytettä
kuono-osaan. Taka-asentoiset korvat, erinomainen kaula, hieman suorat olkapäät, hyvin
kulmautunut takaa, keskivoimakas luusto, toivoisin lennokkaammat ja voimakkaammat liikkeet,

hyvä väri, erinomainen luonne.
Wilmankulman Saaga 34980/12 AVO ERI1 SA PN2 SERT MVA
Hyvä tyyppi, hyvä pää jossa femiininen ilme, hyväasentoiset korvat ja silmät, hyvä kaula ja ylälinja.
Oikea rungon pituus, hyvä häntä, erinomaiset kulmaukset, aavistuksen suora välikämmen, vapaat
liikkeet edessä ja takana, hyvä turkki, hyvä luonne.
Wilmankulman Roxette 44883/11 VAL ERI1 SA PN1 ROP
Hyvä tyyppi, hyvä pää, jossa femiininen ilme, hyvä kaula ja eturinta, hieman pitkä ja pehmeä
ylälinja, erinomaiset kulmaukset, vahva luusto, liikkeessä hieman korkea-asentoinen häntä. Vapaat
liikkeet, oikea turkki, erinomainen luonne.
Wilmankulman Sofi 34982/12 VAL EH3
Femiininen narttu, jolla hieman pieni pää, femiininen ilme, erinomainen kaula, hieman pehmeä
ylälinja. Riittävä eturinta, hieman suorat olkapäät ja hieman lyhyt olkavarsi. Hyvin kulmautunut
takaa, liikkeessä korkealla kannettu häntä, keskivahva luusto, vapaat liikkeet, mutta hieman
epävakaat edestä, hyvä turkki, erinomainen luonne.
Ya Best Melody Iz Blagorodnogo Doma VAL ERI2
Voimakas narttu, hyvä pää jossa femiininen ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hvyä
rungon pituus. Riittävät kulmaukset, voimakas luusto, vapaat liikkeet, mutta hieman epävakaat
edestä, hyvä turkki, erinomainen luonne.
Kennel Pikkukengurun ( Elmeri, Lea, Leila, Gismo) KASV1
Ryhmässä erittäin laadukkaita selvän sukupuolileiman omaavia, rungot ei saa tulla pidemmiksi
eikä kallojen tule olla kapeampia, hyvät kulmaukset, erinomaiset luustot, vapaat liikkeet,
ihastuttavat luonteet, ryhmä saisi olla yhtenäisempi.
20140808 Helsinki MV, LOUHI KIRSTI
Carnavals Ramisco SE32747/2013 JUN EH4
Hieman ujosteleva nuori mies, hyvät rungon mittasuhteet, oikea purenta, vaaleat silmät, hyvä kaula
& ylälinja, luusto voisi olla hieman vahvempi, rungon tulee vielä täyttyä.
Korolevstvo Gornih Psov Shekspir RKF3568212 JUN ERI1 VASERT JMW-14
Vahvaluustoinen, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, hyvä pää, oikea purenta, tummat
silmät, hyvä ylälinja, täyteläinen runko ikäisekseen, hyvä väritys, sujuvat liikkeet.
Pikkukengurun Loiri 45919/13 JUN ERI3
Kokonaisuutena vielä kovin keveä nuori mies, hyvät pään sivulinjat, oikea purenta, hieman lyhyt
olkavarsi, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu edestä levein kyynerpäin, aurinkoinen luonne.
Zaphalayaz Kerberos 23431/13 JUN ERI2
Erittäin hyvän tyyppinen vahvaluustoinen nuori mies, selvä sukupuolileima, hyvä rintakehän
syvyys ja muoto, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, sujuvat sivuliikkeet, liikkeessä ylpeä
hännästään.
Schastie Evropy Invik RKF3498607 NUO ERI1
Erittäin hyvän tyyppinen ja luustoinen uros. Kaunis pää, kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset,
rinnan syvyys riittävä, kaarevuutta voisi olla enemmän, oikea purenta, liikkuu edestä löysin
kyynerpäin, sivusta sujuvasti.
Carnavals Biggles S42982/2008 VAL EH
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, hyvä luuston vahvuus, oikea purenta, kaunis kaula &
ylälinja, hieman takaluisu kallo, lyhyt olkavarsi, liikkuu leveästi edestä, pyöreät turhan vaaleat
silmät, saisi esiintyä vapautuneemmin.
Kazanova Iz Blagorodnogo Doma RKF2578220 VAL ERI4

Erittäin hyvän tyyppinen, vahvaluustoinen uros, oikea purenta, hieman pyöreät silmät, erinomainen
rintakehä, hyvä kaula ja ylälinja, liikkuu takaa kinnerahtaasti, sujuva sivuliike, hyvä karva.
Korolevstvo Gomih Psov Bilbo RKF2924155 VAL ERI
Tasapainoisesti rakentunut uros, hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta,
tasapainoiset kulmaukset, liikkuu sujuvasti ja vaivattomasti.
Korolevstvo Gomih Psov Jocker RKF3000894 VAL ERI3
Erinomaista tyyppiä oleva uros, hyvä luuston vahvuus, oikea purenta, hyvä pää, hieman pehmeä
turkinlaatu, hyvä kaula ja ylälinja, vaivattomat sivuliikkeet, takaliike hieman kinnerahdasta.
Korolevstvo Gomis Psov Shell RKF2760335 VAL ERI2 VACACIB
Vahvaluustoinen tasapainoinen uros, hyvä pää, tummat silmät, oikea purenta, hyvät kulmaukset
sekä edessä että takana, hyvä eturinta, hyvä turkinlaatu, liikkuu vaivattomasti.
Korona Rossii Bagration RKF2957445 VAL ERI SERT CACIB MVA ROP WW-14
Vahvaluustoinen selvän sukupuolileiman omaava uros, hyvä pää, hieman pyöreät silmät, hyvä kaula
ja ylälinja, hyvä rintakehän syvyys ja kaarevuus, taka-askel hieman lyhyt ja voimaton, hyvä
karvanlaatu.
Korona Rossii Vinner 54822/12 VAL ERI
Vahvaluustoinen voimakaspäinen uros, riittävän tummat silmät, oikea purenta, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, hieman luisu lantio, sujuvat sivuliikkeet.
Pikkukengurun Elmeri 46149/10 VAL ERI
Vahvaluustoinen uros, hyvät pään mittasuhteet, oikea purenta, silmät voisivat olla tummemmat,
hyvä rintakehä, hieman lyhyt olkavarsi, liikkuu turhan leveästi edestä, sivuliike sujuvaa.
Athos Dos Moinhos D’Alvura 33688/08 VET EH1
Melko hyvän tyyppinen vanha herra, joka esiintyy tänään hieman tuhdissa kunnossa, hyvä luusto,
oikea purenta, ylälinja ei aivan korrekti, lyhyt lantio, tasapainoiset kulmaukset, alhainen
hännänkiinnitys.
Pikkukengurun Lea 45922/13 JUN EH1
Kevytluustoinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori nainen, melko hyvä pää, oikea
purenta, lyhyt olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hyvä kaula ja ylälinja, liikkuu vaivattomasti,
hieman leveät etuliikkeet, rungon tulee täyttyä.
Schastle Evropy Ormella RKF3727711 JUN ERI1 JMV-14
Hyvän tyyppinen riittävä luustoinen nuori nainen, hyvä pää, oikea purenta, hyvä rintakehän syvyys
ja muoto, ylälinja ei aivan korrekti, tasapainoiset kulmaukset, sujuvat sivuliikkeet.
Victory Secret Odri RKF3685320 JUN H
Kevytluustoinen kovin kapea ja ilmava narttu, hyvät pään sivulinjat, oikea purenta, hyvä kaula ja
ylälinja, rungon tulee täyttyä, sujuvat sivuliikkeet, etu- ja takaliike kapeaa.
Korolevstvo Gomih Psov RKF3516578 Hanna NUO ERI1 VASERT VACACIB
Vahvaluustoinen, selvä sukupuolileima, tummat silmät, oikea purenta, suurehkot korvat, kuono
voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä rinnan syvyys, hyvät kulmaukset, liikkuu
vaivattomasti.
Pikkukengurun Justiina 19318/13 NUO EH3
Riittävän luuston omaava narttu, hyvät pään sivulinjat, oikea purenta, rungon tulee vielä täyttyä,
hyvä kaula, ja ylälinja, voisi esiintyä vapautuneemmin, takaliike hieman kinnerahdasta, lyhyt lantio.
Schastie Evropy In Barzo Vtoroe RKF3498609 NUO EH2
Vielä kovin ilmavalta vaikuttava rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, hyvä pää, oikea
purenta, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, sujuvat sivuliikkeet.
Pikkukengurun Gismo 22496/12 AVO EH1
Melko hyvän tyyppinen, riittävä luustoinen narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula,

ja ylälinja, rungon tulee vielä täyttyä, hyvät takakulmaukset, melko hyvä turkin laatu.
Wilmankulman Saaga 34980/12 AVO H
Suhtautuminen tuomariin: väistää
Vahvaluustoinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, hyvä pää, oikea purenta, pyöreät
silmät, jotka voisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja ylälinja, kauniit käpälät, koira saisi esiintyä
avoimemmin.
Ewi Granitowy Pazur RKF2596021 VAL ERI
Melko hyvän tyyppinen narttu, jolla hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, lyhyt olkavarsi, seisoo
ja liikkuu edestä leveästi, lyhyt lantio ja lanneosa, tasapainoiset kulmaukset, hyvä karvanlaatu.
Lada Kaukuras RKF2519551 VAL ERI1 SERT CACIB MVA VSP WW-14
Hyvän tyyppinen vahvaluustoinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, hyvä rinnan
syvyys ja kaarevuus, tasapainoiset kulmaukset, hyvä pää, oikea purenta, hieman vaaleat silmät,
liikkuu takaa kinnerahtaasi, sivuliike vaivatonta.
Pikkukengurun Bessie 25717/07 VAL ERI
Hyvän tyyppinen kaunispäinen narttu, oikea purenta, hieman pyöreät silmät, hyvä kaula, ylälinja ei
aivan korrekti, liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti, sivuliike sujuvaa.
Wilmankulman Roxette 44883/11 VAL ERI2
Hyvän tyyppinen vahvaluustoinen narttu, hyvä pää, oikea purenta, tasapainoiset kulmaukset, hyvä
kaula ja ylälinja, hieman vaaleat silmät, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, hieman kinnerahdas
takaa, sivuliike vaivatonta.
Wilmankulman Sofi 34982/12 VAL ERI4
Hyvän tyyppinen narttu, riittävä luuston vahvuus, hyvät pään sivulinjat, oikea purenta, hyvä kaula,
runko saa vielä täyttyä, takaliike hieman kinnerahdasta, etuliike ok.
Ya’best Melody Iz Blagorodnogo Doma VAL ERI3
Vahvaluustoinen hyväntyyppinen narttu, oikea purenta, pyöreät silmät jotka voisivat olla
tummemmat, hyvä rintakehän syvyys ja muoto, täyteläinen lanneosa, hieman lyhty lantio, voisi olla
kulmautunut takaa paremmin.
Queen Zarah From Balihara Ranch 16765/04 VET EH1
Hyvän tyyppinen vanha rouva, jolla ikä näkyy jo liikkeessä ja värityksessä, oikea purenta, hyvä
kaula, ylälinja ei aivan korrekti, lyhyt pysty lantio, hyvä rintakehän syvyys ja muoto, tasapainoiset
kulmaukset.
Kennel Korolevstvo ( Gomih Psov Shekspir, Gomih Psov Jocker, Gomih Psov Shell ) KASV1
KP ROP-KASV
Ryhmä koostuu kolmesta vahvaluustoisesta uroksesta joilla selvät sukupuolileimat, täyteläiset
rungot, erinomaiset sujuvat sivuliikkeet.
Kennel Pikkukengurun ( Loiri, Elmeri, Lea, Bessie ) KASV3
Ryhmässä 1 vahva voimakasrakenteinen uros, loput kevyempiä luustoilta ja rungoilta, Kaikilla
hieman lyhyt olkavarsi, ylälinjat ei aivan korrekteja, liikkuvat kuitenkin vaivattomasti.
Kennel Schastie Evropy ( Invik, Ormella,In Barzo Vtoroe ) KASV4
Yksi uros ja kaksi narttua, tasapainoiset kulmaukset, kaikilla hieman lyhyt olkavarsi, leveät
etuliikkeet, sivuliike sujuvaa ja vaivatonta, riittävä luuston vahvuus.
Kennel Wilmankulman ( Saaga, Roxette, Sofi ) KASV2
Ryhmä koostuu tyypillisistä rodun edustajista, joilla hyvät luustot ja päät, ylälinjat eivät aivan
korrekteja, hyvät karvanlaadut, rodunomaiset liikkeet.
20140823 Ikaalinen R, STOCKMARI HARTO

Pikkukengurun Hössö 47876/12 AVO ERI1 SA PU1 SERT MVA ROP
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pää ja purenta. Hieman vaaleat silmät. Hyvä etuosa.
Oikeanmuotoinen runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä käytös. Liikkuu hyvin.

