
KEHÄ 2. Tuomari: Marina Salmoiraghi, Italia 

 

KELTAINEN 

 

NARTUT BABYLUOKKA 5 - 7 KK 

 

46. Great Romance Baya FI10173/14 

Om. Minna Tanskanen & Veli-Matti Hämäläinen, Siltakylä 

6 kk vanha, kaunis feminiininen narttu. Hyvä pää ikäisekseen. Hyvä väri. Hyvät pääntasot ikäisekseen. Hyvä ylälinja. 

Hyvä lantio. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvin esitetty. 

1 KP, ROP-pentu, BIS-2 pentu 

 

UROKSET JUNIORILUOKKA 

 

47. Euro Power Hey Boy Let’s Rock FI40486/13 

Om. Sara Sovijärvi, Helsinki 

10 kk vanha, erittäin elegantti. Pitkä kaula, hyvä ylälinja, hyvä lantio, hyvin kulmautunut takaa. Riittävän tilava 

rintakehä ikäisekseen. Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan. Erittäin kaunis niska. Hyvä luonne. Erittäin hyvä 

liike. 

1 KP, VPU-1, VSP, ROP-JUN, BIS-2-VSP, BIS-1-JUN 

 

48. Heart Hunter’s Ace Ventura FI24009/13 

Om. Mari Niemelä, Rintakangas 

14 kk vanha uros, hyvä ilme. Hyvä stoppi ja huulet. Hyvä kaula, hyvä kultainen väri. Riittävästi kulmautut takaa. 

Toivoisin paremman ylälinjan, mutta runko on lyhyt. Hyvä liike, mutta toivoisin paremman ylälinjan myös liikkeessä.  

3. -  

 

49. Red Rublev Let’s Go Crazy FI38403/13 

Om. Anne & Jarkko Komsi, Perttula 

11 kk vanha uros, väriltään vaalea ja vaihtaa parhaillaan turkkia. Tulevaisuus lupaa hänelle parempaa väriä. Hyvä 

pää, tasot, ylälinja ja lantio. Erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erittäin hyvä liike hyvällä voimalla. 

2. KP, VPU-2 

 

UROKSET NUORTENLUOKKA 

 

50. Wundervoll Badstuber FI40256/12 

Om. Jenny Turpeinen, Lehmo 

Lähes 2 vuotta vanha uros. Hyvä pää, keskivaalea keltainen väri, riittävä ylälinja, toivoisin paremmat kulmaukset 

eteen, liian jyrkät etujalat, hyvä lantio. Riittävästi kulmautunut takaa, hyvä liike. 

3. - 

 

51. Wunderwoll Berowalt FI40253/12 

Om. Virpi & Ismo Kemppainen, Launonen 

23 kk vanha uros, jolla keskivaalea kullan keltainen väri. Joitakin mustia karvoja rinnassa. Riittävä ylälinja. Hyvä pää ja 

ilme. Riittävä niska ja ylälinja. Hyvä lantio. Hyvät kulmaukset edessä, voisi olla paremmat takana. Hieman pitkä 

rungoltaan. Hyvä liike, mutta liikkeessä ylälinja ei ole vahva. 

2 KP, VPU-4 

 

52. Wundervoll Brewille FI40248/12 

Om. Katja Käräjähonka, Lehmo 

23 kk vanha uros, hyvä pää, hyvä ilme, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä, ylälinja kehittymässä, hyvä lantio, 

hyvät kulmaukset takana, pitkä rungoltaan. Erittäin hyvä väri. Hyvä liike. Liikkeessä ylälinja paranee. 

1 KP, VPU-3 

 

 



UROKSET AVOINLUOKKA 

 

53. Chic Carelia’s Friendly Face FI53166/09 

Om. Hanna Pyykkö, Pankakoski 

4 vuotta vanha uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvät huulet, niska, kulmaukset edessä ja takana, ylälinja ja lantio. Hieman 

pitkä rungoltaan. Hyvä punaisen kullan värinen. Myös liikkeessä ylälinja on hyvä. Liike takaa hieman heikko, tarvitsee 

lisää voimaa.  

1 KP - 

 

NARTUT JUNIORILUOKKA 

 

54. Euro Power Helsinki Rock FI40488/13 

Om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio 

10 kk vanha feminiininen narttu. Hyvä pää, ilme, tasot. Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan. Hyvä rinta, ylälinja, 

erittäin hyvä lantio ja takajalat. Hieman pitkä rungoltaan, mutta vahvasti rakentunut. Hyvä kullan keltainen väri ilman 

valkoista rinnassa. Erittäin hyvä liike hyvällä voimalla.  

2 KP 

 

55. Euro Power Hurriganes Rock FI40489/13 

Om. Sofia Virta & Konsta Hiiri, Littoinen 

10 kk vanha feminiininen narttu. Erittäin hyvä niska. Hyvät kulmaukset edessä. Erittäin hyvä pää kauniilla ilmeellä. 

Hyvä ylälinja, hieman pitkä rungoltaan. Hyvä lantio ja takajalat. Hyvä kullan keltainen väri ilman valkoista rinnassa. 

Hyvä voimakas liike. 

1 KP, VPN-3, VSP-JUN 

 

56. Heart Hunter’s All My Loving FI24012/13 

Om. Taina Toivonen, Oksakoski 

14 kk vanha feminiininen narttu. Hyvä pää, ilme, tasot ja stoppi. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä ylälinja 

ja lantio. Vahvasti rakentunut, mutta hieman lihava tällä hetkellä. Hyvä keskivaalea kultainen väri. Toivoisin enemmän 

luustoa. Hyvä liike.  

3. KP 

 

NARTUT NUORTENLUOKKA 

 

57. Red Rublev Heart Killer 11927/13 

Om. Heidi Timonen & Hanna Lilja, Rautalampi 

17 kk vanha feminiininen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvät tasot ja rinta, hyvin kulmautunut edestä, hyvä ylälinja, 

hieman pitkä rungoltaan. Hyvä lantio ja riittävästi kulmautunut takaa. Hyvä väri, hieman valkoista rinnassa. Hyvä 

oikeanlainen liike. 

1 KP, VPN-2 

 

58. Wunderwoll Bahira FI40254/12 

Om. Marja Alho, Turku 

23 kk vanha feminiininen narttu. Hyvä pää ja ilme, stoppi, hyvät kulmaukset edessä. Toivoisin enemmän kulmauksia 

taakse. Hyvä lantio, hieman liian pitkä runko. Hyvä väri, pitkät varpaat ja tassut. Jäniksen käpälät. Erittäin hyvä liike, 

mutta ei erityisen iloinen liikkuessaan.  

2 KP 

 

NARTUT AVOINLUOKKA 

 

59. Edendane’s Lily Of The Valley FI39320/10 

Om. Sari Vainionpää, Hyllykallio 

Erittäin hyvä 4 vuotta vanha feminiininen narttu. Erittäin hyvä väri, hyvä pää ja ilme. Toivoisin tummemmat silmät. 

Hyvä niska, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä säkä, hyvä ylälinja ja lantio. Erittäin hyvä liike. 

1 KP, VPN-1, ROP, BIS-1 



 

60. Euro Power Cicciolina FI53356/09 

Om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio 

5 vuotta vanha narttu. Erittäin vahvasti rakentunut. Suuri koko. Hyvä pää, ilme ja tasot. Hyvät kulmaukset edessä ja 

takana. Hyvä lantio. Riittävä selkälinja. Alalinja ei ole paras mahdollinen löysän nahkan takia. Keksivaalea 

kullankeltainen väri. Hyvä liike, mutta toivoisin enemmän voimaa taakse.  

2 KP 

 

61. Grandman’s Sunshine FI35813/12 

Om. Susanna Tolvanen & Tiina Pihlajamäki, Joutseno 

2 vuotta vanha narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan, riittävästi 

kulmautunut takaa. Hyvä ylälinja, lyhyt vartalon rakenteeltaan. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä väri. Hyvä liike, mutta lyhyet 

askeleet takana. 

3 -  

 

NARTUT VETERAANILUOKKA 

 

62. Love-Dane’s Wild Midnight FI12615/04 

Om. Katja Käräjähonka, Lehmo 

10 + vuotta vanha ihastuttava leidi. Elegantti ja feminiininen, hieman pitkä runko, jossa hyvät kulmaukset edessä ja 

takana. Hyvä lantio. Vahvasti rakentunut. Kaunis ilme. Hyvä väri ikäisekseen. Harmaata vain kuonossa.  

1 KP, VPN-4, ROP-VET, BIS-1 VET 

 

63. Alder Glade’s Dearie FI35391/05 

Om. Minna & Topi Kunttu, Ristiina 

9 vuotta vanha ihastuttava feminiininen narttu. Riittävä stoppi. Hyvä pää, rakenne, kulmaukset, ylälinja, lantio. Vahva 

ikäisekseen. Hyvä liike. Vielä hyvä väri ikäisekseen. Vähän harmaata. 

2 KP 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

K4 Kennel Euro Power Om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio (47, 54, 55, 60) 

Hyvä taso tyypillisesti. Samantyyliset päät. Kaikilla hyvä rakenne ja liike. Hyvin esitetty. 

1 KP, ROP-KASV, BIS-1-KASV 

 

K5 Kennel Wundervoll Om. Katja Käräjähonka, Lehmo (50, 51, 52, 58) 

Hyvä taso tyypillisesti päissä, kaikilla samanlaiset päät. Kaikilla erittäin hyvä iso koko. Hyviä liikkujia. 

2 KP 

 

 

TIIKERIJUOVAINEN 

 

UROKSET NUORTENLUOKKA 

 

64. Wundervoll Balotelli FI40255/12 

Lehmo Om. Maria Vanhala, Korpilahti 

23 kk vanha uros. Maskuliininen ja elegantti. Hyvä pää, ilme ja tasot sekä stoppi. Hyvä niska, säkä ikäisekseen 

kehittynyt. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä ylälinja ja lantio. Liian tumma tiikeri, jossa sekavat raidat. Erittäin 

hyvä ja voimakas liike. Hyvä luusto ja koko. 

1 KP, VPU-1, VSP, BIS-1-VSP 

 

65. Wundervoll Bob Marley FI40251/12 

Om. Tiina Kinnunen, Puolanka 



23 kk vanha uros. Hyvä koko ja pää. Iloinen luonne. Pitkä ja vahva kaula. Hyvä ylälinja. Toivoisin paremmat 

kulmaukset eteen ja taakse. Hyvä kultainen väri, keltainen pohjaväri. Riittävästi erottuvat raidat. Hyvä liike, mutta 

lyhyet askeleet takana.  

3. - 

 

66. X-Foot’s Trias Tiger FI43118/13 

Om. Milla Kaikkonen, Kiuruvesi 

15 kk vanha uros. Elegantti ja hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvä pää ja tasot, ilme ja stoppi. Hyvä kaula. Säkä riittävä 

ikäisekseen. Hyvä vahvuus. Toivoisin paremmat kulmaukset. Hyvä ylälinja. Lantio voisi olla parempi. Hyvät 

kulmaukset takana. Erittäin lyhyt runko. Hyvä tiikerijuovainen väri hyvällä keltaisella pohjalla ja riittävän erottuvat 

raidat. Hyvä liike.  

2 KP, VPU-4 

 

UROKSET AVOINLUOKKA 

 

66.A. Edendane’s A Kind Of Magic FI37748/10 

Om. Eveliina Tuunanen, Punkaharju 

4 vuotta vanha uros. Elegantti ja maskuliininen. Hyvä pää, ilme ja tasot. Riittävä stoppi. Hyvä vahva niska. Hyvä säkä 

ja lapa, riittävästi kulmautunut edestä. Hyvä ylälinja, hyvä lantio ja kulmaukset takana. Hieman heikko takaosa 

liikkeessä, mutta kaiken kaikkiaan hyvä liike. Hyvä tiikeriväritys, hyvällä keltaisella pohjavärillä. Toivoisin paremmin 

erottuvat raidat.  

4. -  

 

67. Euro Power Duutsoni FI33989/10 

Om. Nina Pokka, Iisalmi 

4 vuotta vanha uros. Maskuliininen, vahva vartalon rakenne. Hyvä pää, tasot, stoppi ja ilme. Hyvä säkä. Riittävä lapa 

ja kulmaukset edessä. Hyvä ylälinja. Hieman pyöreä lanne. Toivoisin paremman hännänkiinnityksen. Hyvät 

kulmaukset takana. Erittäin hyvä tiikeriväritys keltaisella pohjalla raidat. Lyhyt rungon rakenne. Hyvä liike, lyhyet taka-

askeleet.  

2. - 

 

68. Euro Power Finlandia FI35441/12 

Om. Konsta Hiiri, Littoinen 

2 vuotta vanha uros. Vahva ja elegantti. Hyvä pää ja ilme. Hyvä pitkä ja vahva kaula. Hyvin kehittynyt lapa ja 

kulmaukset. Säkä saisi olla parempi. Hyvä ylälinja ja lantio. Hyvät kulmaukset takana. Tiikeriväritys hieman tumma, 

mutta pohjaväri hyvä keltainen. Ei selkeästi erottuvat raidat. Hyvä voima liikkeessä.   

1. KP, VPU-3 

 

69. Euro Power Game Boy FI34937/12 

Om. Siri Haanpää, Karkkila 

 

Lähes 2 vuotta vanha vahva elegantti uros. Hyvä ilme, mutta toivoisin pidemmän kuonon. Hyvä stoppi. Ei täydellinen 

purenta. Hyvä vahva niska. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä turkki. Hieman pitkä rungon rakenne. Erittäin 

hyvä tiikeriväritys, kultainen keltainen väri pohjalla. Hyvät raidat. Hyvä liike.   

3. - 

 

70. Goldgirls Out Of My Way FI37927/09 

Om. Mari Niemelä, Rintakangas 

Poissa 

 

UROKSET VETERAANILUOKKA 

 

71.  Glückskind Bravura FI43723/05 

Om. Hanna Ripatti, Lehmo 



9 vuotta vanha uros. Maskuliininen uros, joka on erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen. Hyvä pää. Hyvät kulmaukset 

edessä ja takana. Hyvä ylälinja. Ylälinja edelleen vahva ikäisekseen. Erittäin hyvä väri. Hyvä tiikeri keltaisella pohjalla 

ja raidat. Edelleen hyvä liikkuja.  

1 KP, VPU-2, ROP-VET, BIS-2-VET 

 

NARTUT JUNIORILUOKKA 

 

72. Ivanka z Kuzni Napoleonskiej FI19320/14 

Om. Laura Mustonen, Joensuu 

9 kk vanha feminiininen narttu. Hyvä pää ja tasot. Huulet ovat rajoilla. Liian avoimet silmät. Hyvä ylälinja, kaula ja säkä 

kehittymässä. Ei riittävästi kulmauksia edessä. Riittävästi kulmautunut takaa. Hieman jyrkkä lantio. Toivoisin isomman 

rintakehän tähän ikään. Erittäin hyvä väri, kultainen pohjaväri selkeillä raidoilla. Hieman ujo luonne. Hyvä liike.  

1 KP, ROP-JUN, BIS-3-JUN 

 

NARTUT NUORTENLUOKKA 

 

73. Euro Power Glitter FI34936/12 

Om. Milla Kaikkonen, Kiuruvesi 

Lähes 2 vuotta vanha narttu. Erittäin vahva rungon rakenne. Erittäin hyvä pää ja ilme sekä tasot. Hyvä stoppi. Hyvä 

niska ja riittävä säkä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä lantio ja ylälinja. Erittäin hyvä liike. Hyvä väri. Hyvä 

tiikeri hyvällä keltaiselle pohjavärillä. Raidat saisivat olla selkeämmät.  

1 KP, VPN-4 

 

74. Euro Power Gogo Girl FI34935/12 

Om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio 

Lähes 2 vuotta vanha feminiininen vahva narttu, jolla hyvä pää. Hyvä pää, ilme, tasot ja stoppi. Vahva luusto, hyvät 

kulmaukset edessä ja takana. Hyvä lantio ja ylälinja. Erittäin hyvä tiikeri väri ja raidat. Erittäin hyvä liike, jossa paljon 

voimaa takana.  

2 KP 

 

75. Wundervoll Bawaria FI40247/12 

Om. Kristiina Kreula & Jouni Maunu, Mellilä 

23 kk vanha. Feminiininen narttu, jolla hieman kevyt pää. Hyvä ilme ja tasot. Hyvä kaula ja säkä ikäisekseen. Hyvä 

ylälinja. Hieman pitkä rungoltaan. Hyvä lantio. Toivoisin paremmat kulmaukset eteen ja taakse. Tiikeriväritys hyvällä 

pohjavärillä, raidat eivät hyvin erottuvat, etenkin rinnassa. Erittäin hyvä elegantti liike.  

4. - 

 

76. Wundervoll Bella Unica FI40250/12 

Om. Anu Pikkarainen, Lehmo 

23 kk vanha feminiininen narttu. Hyvä pää, hyvä ilme ja tasot. Riittävä stoppi. Hyvä niska ja säkä. Hieman pitkä 

rungoltaan. Toivoisin paremmat kulmaukset eteen. Hyvä takaosa ja lantio. Hieman pehmeä, ei vahva ylälinja. Hyvä 

pohjaväri, raidat saisivat olla selkeämmät. Hyvä liike, mutta ylälinja on liian pehmeä myös liikkeessä.  

3. - 

 

NARTUT AVOINLUOKKA 

 

77. Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09 

Om. Helena Berghäll & Lars Lönnqvist 

4,5 vuotta vanha feminiininen, elegantti, mutta silti vahva narttu. Erittäin hyvä pää. Hyvät tasot. Toivoisin enemmän 

stoppia. Hyvä niska, säkä, rintakehä, lavat, kulmaukset edessä ja takana. Hyvä ylälinja ja lantio. Hyvä tiikeriväritys 

keltaisella pohjalla. Toivoisin selkeämmin erottuvat raidat. Hyvä luusto. Erittäin hyvä elegantti ja voimakas liike, hyvä 

draivi.  

1 KP, VPN-1, ROP, BIS-2 

 

78. Wundervoll Aurinia Marley FI50058/09 



Om. Katja Käräjähonka, Lehmo  

4,5 vuotta vanha elegantti narttu. Feminiininen, jolla hyvä pää. Riittävästi stoppia. Hyvä kaula ja lapa. Riittävästi 

kulmauksia takana. Hyvä lantio ja ylälinja. Hieman pitkä runko. Tiikeriväritys hyvällä keltaisella pohjalla, jossa raidat 

eivät hyvin erottuneet, etenkään rinnassa. Erittäin hyvä ja elegantti liike, vahvalla ylälinjalla. 

2 KP, VPN-2 

 

NARTUT SENIORILUOKKA 

 

79. Euro Power Black Magic FI17135/07 

Om. Nina Pokka, Iisalmi 

Melkein 8 vuotta vanha feminiininen narttu. Elegantti ja erittäin hyvin rakentunut. Erittäin hyvä pää, ilme ja tasot. Hyvä 

lapa ja kulmaukset edessä ja takana. Hyvä lantio ja ylälinja ikäisekseen. Hieman liian tumma tiikeriväritys, jossa hyvä 

keltainen pohja, mutta raidat sekavat. Hyvä liike, hieman pehmeä ylälinja liikkeessä.  

1 KP, VPN-3 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

K6 kennel Euro Power Om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio (67, 68, 69, 73, 74, 79) 

Ei kovin samankaltainen ryhmä väriltään, mutta tiedän miten vaikeaa se on tiikerin värissä. Näen hyvän rodun 

olemuksen kaikissa, hyvin samanlaiset rakenteet ja liikkeet.  

1 KP, ROP-KASV, BIS-3-KASV 

 

K7 kennel Wundervoll Om. Katja Käräjähonka, Lehmo (64, 65, 75, 76, 78) 

Näen paljon samankaltaisuutta tyypissä, mutta en värissä. Kaikki ovat erittäin hyvin rakentuneita, hyvin liikkuvia. 

Kaiken kaikkiaan erittäin elegantteja. 

2. KP  

 

JÄLKELÄISLUOKKA 

 

J4. Wundervoll Aurinia Marley Om. Katja Käräjähonka, Lehmo (64, 65, 75, 76) 

Narttu on hyvin samankaltainen pentuihinsa nähden. Kaunis emä. Kaunis jälkeläisryhmä. Narttu on jättänyt paljon 

tyyppiään, hyvää liikettä ja eleganssia. Rakastan heitä kaikkia.  

1 KP, ROP-JÄLK, BIS-1-JÄLK  

 

PARIKILPAILU 

 

P1. 4. Bonel Öinen Galaxi & B. Victoria, esit. Marjo Forsman, Muurame 

P2. 2.  Euro Power Black Magic & E. P. Duutsoni, esit. Nina Pokka, Iisalmi 

P3. 3.  Euro Power Go Go Girl & E. P. Game Boy, esit. Kati-Maija Korhonen, Siuntio 

P4. 6.  Heart Hunter’s Ace Ventura & H. H. All My Loving, esit. Mari Niemelä, Rintakangas 

P5. 1.  Wundervoll Aurinia Marley & W. Bella Unica, esit. Katja Käräjähonka, Lehmo 

P6. 5. Foot’s Trias Tiger & Euro Power Glitter, esit. Milla Kaikkonen, Kiuruvesi 

P7. 7. Bonel Ä-Yön Ducadam & Bonel Yön Lumous, esit. Jyri Ryhänen, Helsinki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEHÄ 1. Tuomari: Yvonne Gerrits, Hollanti 

 

MUSTA 

 

NARTUT PENTULUOKKA 7-9 KK 

 

1. Colras Star Points 2 Lha’D AKC WS45309905 

Om. Virpi Leppälä, Inkeroinen 

POISSA 

 

2. Happy Harlekin’s Beatrix Kiddo FI55678/13 

Om. Maarit Keskitalo, Kantele 

7kk vanha, hyvä tyyppi, kaunis pään muoto, kauniilla ilmeellä. Hampaat ok. Hyvä pitkä kaula, ylälinja hyvä 

ikäisekseen, hyvät kulmaukset edessä ja takana, vahvat välikämmenet. Hieman pitkä lanne, erittäin hyvä väri, 

erinomaisesti esitetty, hyvät silmät, hyvä luonne 

1, KP, ROP-PENTU, BIS-1-PENTU 

 

3. Happy Harlekin’s Elle Driver FI55679/13 

Om. Ina Björninen & Maarit Keskitalo, Kantele 

7kk vanha, hyvä tyyppi, erittäin narttumainen pää, haluaisin hieman enemmän otsapengertä, hieman erisuuntaiset 

pään linjat tällä hetkellä, hyvä korvien asento, hyvät silmät, erittäin hyvä pitkä kaula, hyvin kulmautunut ikäisekseen, 

liikkeet ok, haluaisin hieman enemmän luustoa, hyvä luonne, ylälinja ok ikäisekseen, haluaisin hieman pidemmän 

lantion. 

2, KP 

 

UROKSET NUORTENLUOKKA 

 

4. Dogiwogin Halley FI51663/12 

Om. Heli & Timo Räisänen, Paltamo 

20kk vanha, nuori uros jolla erittäin hyvä pää ikäisekseen, hyvä otsapenger, hyvät silmät, hyvät hampaat, erittäin hyvä 

huulikulma, hyvä kaula, hieman suora edessä, ikäisekseen hyvät mittasuhteet, ylälinja ok, hyvä hännän kiinnitys, 

haluaisin hieman enemmän luustoa, hyvä luonne, tiiviit tassut, liikeet ok 

2, KP 

 

4.A. Dogiwogin Highspeed Blackpowder FI51662/12 

Om. Tiina Aalto Ja Mikko Tuominen, Hämeenlinna 

20kk erittäin maskuliini uros, hyvä tyyppi, hieman vahva kallo-osa, haluaisin hieman pidemmän kuono-osan, 

tasapurenta, hyvä ylälinja, hieman suora edessä, hyvä lantio, haluaisin enemmän kulmauksia takana, hieman suorat 

kintereet, erittäin hyvä luonne, erittäin kiiltävä musta väri 

4- 

 

5. Great Gladiolus Dash De Peirak FI10829/13 

Om. Marika Näivö, Joensuu 

17kk komea uros, hyvä tyyppi, hieman raskas pää, erittäin ystävällinen ilme, tällä hetkellä erisuuntaiset pään linjat, 

hyvin kulmautunut edessä, tällä hetkellä nouseva ylälinja, voisi olla paremmin kulmautunut takana, liikkeet ok, erittäin 

hyvä tumma väri, ihana luonne 

1, KP, VPU3 

 

6. Grand Oak’s WannaB HappyHarlekin FI46126/12 

Om. Maarit Keskitalo, Kantele 

22kk vanha, erittäin komea tyyppinen, hyvä ylälinja, hyvä luusto, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä rintakehä  

ikäisekseen, hyvä hännän kiinnitys, riittävästi kulmauksia takana, erittäin urosmainen pää jossa hyvä ilme, hyvä 

korvien asento, pää tasapainossa rungon kanssa, valitettavasti tasapurenta, erittäin hyvät liikkeet 

3, KP 

 



UROKSET AVOINLUOKKA 

 

7. C’mon Just Do It  FI40267/11 

Om. Katri ja Hermanni Rajamäki, Porvoo 

3 vuotta vanha, erittäin hyvä tyyppinen, hyvä pää, hyvä korvien asento, hyvä ilme, erittäin hyvä vahva kaula, erittäin 

vahva rintakehä, paljon luustoa, lyhyt runko, haluaisin hieman enemmän kulmauksia taakse, oikea hännän kiinnitys, 

vahvat tassut, erittäin kiiltävä musta väri, pelle kehässä 

1, KP, VPU1, ROP, BIS-3 

 

8. Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Om. Kirsi Mäki, Turku 

5 vuotta vanha uros, hyvä tyyppi, hieman liian vahva kallo-osa, haluaisin selvemmän otsapenkereen, hampaat ok, 

erittäin hyvä kaartuva kaula, hyvä rintakehä, haluaisin hieman pidemmän olkavarren, hieman pitkä lanne, oikea lantio, 

hieman ylikulmautunut takana, haluaisin pidemmän ja vahvemman askeleen, erittäin hyvä luonne, hyvin esitetty 

2, KP, VPU4 

 

8.A. WYSIWYG’s Patriot Black Star FI35277/09 

Om. Tiina Aalto Ja Mikko Tuominen, Hämeenlinna 

5,5 vuotta vanha, erittäin vahva uros, minun makuuni liian vahva kallo-osa ja liian lyhyt kuono-osa, hampaat ei 

hallinnassa, vahva kaula, haluaisin enemmän eturintaa, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä lantio 

ja hännän kiinnitys, liikkeet voisi olla paremmat, erittäin hyvä luonne ja myöskin pelle kehässä, erittäin hyvä tumma 

väri, ei valkoista. 

3 - 

 

UROKSET VETERAANILUOKKA 

 

9.  Mil-Dog’s Julle FI39115/06 

Om. Milja Ikävalko, Lohja 

Yli 8 vuotta vanha veteraani uros, hyvin esitetty, hyvin meislaantunut kallo, hyvät silmät, hyvät pään tasot, hyvä kaula, 

hyvä rintakehä, vahvat välikämmenet, haluaisin hiema enemmän kulmauksia eteen ja taakse, kantaa itseään 

ikäisekseen erittäin hyvin, olen ylpeä saadakseen hänet minun kehään, hyvä häri, ihana luonne. 

1, KP, VPU2, ROP-VET (ei osallistunut BIS-kehään) 

 

NARTUT JUNIORILUOKKA 

 

10. Jättiläisen Euphrasia Fin FI39803/13 

Om. Raija Schiewek, Vantaa 

11kk vanha, erittäin narttumainen tyyppi, hyvin meislaantunut pää, hyvät korvat, haluaisin hieman leveämmän kuono-

osan, ikäisekseen hyvä ylälinja, hyvä kaartuva kaula, riittävästi rintakehää ikäisekseen, haluaisin hieman enemmän 

luustoa, hyvät liikkeet, hyvä hännän kiinnitys, haluaisin hieman enemmän luustoa, hampaat ok, hyvä luonne, 

erinomainen laulaja. 

1, KP, VPN3, ROP-JUN, BIS-2-JUN 

 

11. WYSIWYG’s Tahti V Dogiwogin FI15975/14 

Om. Mari & Manu Valkeejärvi & Auli Haapiainen-Liikanen, Sahalahti 

POISSA 

 

NARTUT NUORTENLUOKKA 

 

12.  A-stalavista Mackzupickzu FI43184/13 

Om. Marika Heikkilä & Veikka Kytöjoki, Konnevesi  

17kk vanha, erittäin hyvä tyyppinen, hyvä pää, hyvät hampaat, hyvä ilme, hyvä kaula, hyvä ylälinja, hieman putoava 

lantio, hyvä musta väri, haluaisin hieman vähemmän valkoista, ikäisekseen hyvä luusto, haluaisin pidemmän ja 

vahvemman askeleen, hyvät tassut, ihana luonne, hyvin esitetty 

1, KP 



 

13. Dogiwogin Hunting Honey FI51668/12 

Om. Johanna Ruotsalainen & Auli Haapiainen-Liikanen, Vartiala 

20kk vanha musta narttu, erittäin hyvä väri, erittäin narttumainen tyyppi, hyvä pää, voisi olla hieman pidempi ja 

leveämpi kuono-osa, erittäin iloiset korvat, hyvä ylälinja, haluaisin hieman enemmän leveyttä ja syvyyttä rintakehässä, 

mutta se on merkittävä ikäisekseen, hyvä hännän kiinnitys, riittävästi luustoa, liikkeet ok, hyvä luonne, erittäin 

narttumainen ilme.  

2, KP 

 

NARTUT AVOINLUOKKA 

 

14. Bonel Charlotte FI19084/11 

Om. Minna & Jouni Boman, Suonenjoki 

3 vuotta vanha, erinomainen narttu, erittäin hyvä tyyppi, erittäin narttumainen pää, erittäin kiltti ilme, erittäin hyvä 

kaula, erittäin hyvä säkä, hyvä ylälinja, oikea lantio, riittävästi luustoa, haluaisin hieman enemmän eturintaa, erittäin 

hyvä luonne, kaunis musta väri, haluaisin hieman vahvemmat ja pidemmät askeleet liikkeissä 

2, KP, VPN4 

 

15. Dogiwogin Ft Jatoria FI57894/08 

Om. Mari & Manu Valkeejärvi, Sahalahti 

POISSA 

 

16. Ozaenas Rihanna FI53143/11 

Om. Johanna Lohela ja Marja Süngülü, Viinijärvi  

3 vuotta vanha, erittäin feminiini narttu, erittäin hyvä pää, haluaisin pidemmän kuono-osan, hyvin kiinnittyneet korvat, 

erinomainen kaartuva kaula joka päättyy hyvään säkään, riittävästi rintakehää, haluaisin enemmän luustoa, mutta 

erittäin tasapainoisen ja narttumaisen näköinen, haluaisin hieman vähemmän valkoista, käyttäytyy kuin todellinen 

narttu, liikkuu hyvin mennen ja tullen. 

1, KP, VPN1, VSP, BIS-4-VSP 

 

NARTUT SENIORILUOKKA 

 

17. Ozaenas Obsession FI43215/07 

Om. Johanna Lohela, Viinijärvi 

7 vuotta vanha, erittäin vahva narttu joka erittäin hyvää tyyppiä, tyypillinen pää, hyvin asettuneet korvat, hyvät 

hampaat, erittäin hyvät silmät, vahva kaula vahvaan rintakehään, erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen, hyvä lantio, 

hyvät kulmaukset edessä ja takana, hänen ikäisekseen täydellinen alalinja, täydellinen lantio, täydelliset liikkeet 

ikäisekseen, ihastuttava luonne, erittäin hyvin esitetty, omistaja voi olla ylpeä tästä laatukoirasta. 

1, KP, VPN2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

K8. Kennel Dogiwogin Om. Auli Haapiainen-Liikanen, Harjumaa (4, 4A, 13, 15) 

EI ESITETTY 

 

JÄLKELÄISLUOKKA 

 

J1.  Dogiwogin Ft Jatoria Om. Mari & Manu Valkeejärvi, Sahalahti (4, 4A,13) 

EI ESITETTY 

 

J2.  WYSIWYG’s Patriot Black Star Om. Tiina Aalto & Mikko Tuominen, Hämeenlinna (4, 4A,13) 

Erittäin hyvä ryhmä, kaikilla on hieno väri, voi nähdä erot urosten ja narttujen välillä, mielestäni urokset näyttää isältä, 

erittäin hyvällä luonteella, ne eivät ole niin samannäköisiä, mutta oli ilo nähdä ne yhdessä 

1, KP, ROP-JÄLK (Ei osallistunut BIS-kehään) 

 



HARLEKIINI 

 

UROKSET AVOINLUOKKA 

 

18. Figaro V Grand Oak’s von Adamantium FI59699/11  

Om. Eija Huovinen & Sari Forsstén, Imatra 

2,5 vuotta vanha uros, haluaisin enemmän korkeutta, erittäin tasapainoinen runko, erittäin maskuliininen pää, 

haluaisin hieman vähemmän poskia, hyvä kaula, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana, haluaisin hieman 

pidemmän lantion, hampaat ok, hyvä valkoinen väri, upea luonne, hyvät kissantassut, erittäin hyvin esitetty 

1, KP, VPU1, VSP, BIS-5-VSP 

 

19. Jättiläisen Äestäjä FI20865/11 

Om. Raija Schiewek, Vantaa 

3 vuotta vanha uros, ylälinja voisi olla suorempi, tarvitsee hieman enemmän massaa, upea rotumääritelmän mukainen 

pää, hieman suora edessä ja takana, haluaisin enemmän eturintaa ja rintakehää, fantastinen luonne, liikkeet voisivat 

olla paremmat, erittäin hyvä valkoinen väri, tällä sivulla on erittäin hyvät mustat merkit, toisella puolessa puuttuu 

valkoset merkit, erittäin hyvin esitetty 

3, KP, VPU3 

 

20. Vulpine’s All American Boy To Fin FI55582/11 

Om. Marika Heikkilä & Veikka Kytöjoki, Konnevesi 

3 vuotta vanha uros, hyvä tyyppi, hyvä pää, hyvä korvien kiinnitys, haluaisin hieman leveämmän kuono-osan, hieman 

suora edessä, saisi olla enemmän eturintaa, hyvät kulmaukset takana, hieman putoava lantio, riittävästi luustoa, 

erittäin hyvä väri, hieman löysät kyynärpäät, liikkeet ok, hyvä luonne, erittäin kiinnostunut kaikesta 

2, KP, VPU2 

 

NARTUT JUNIORILUOKKA 

 

21. Jättiläisen Erigedon EJ39804/13 

Om. Virve Tauriainen, Suomussalmi 

11 kk vanha, erittäin ystävällinen narttu, erittäin hyvä tyyppi, hieman liian raskaat posket ikäisekseen, erittäin ylpeä 

sen iloisista korvista, erittäin hyvä pitkä kaula, hyvä rintakehä ikäisekseen, hieman liian matala hännän kiinnitys, 

riittävästi kulmauksia ikäisekseen, vahvat tiiviit tassut, erittäin hyvä valkoinen ja musta, haluaisin vähemmän 

harmaata, hänen debyytiksi kehässä hän teki ihmeellisen työn 

4, KP 

 

22. Jättiläisen Diamond EJ38836/13 

Om. Heli Karjalainen & Marko Malinen, Kajaani 

11 kk vanha narttu, hyvä tyyppi, hyvä pää jossa ystävällinen ilme, hieman punottavat silmät innostuksesta, hyvin 

kaartuva kaula, hyvä säkä, haluaisin enemmän kulmauksia edessä ja takana, hieman suorat kintereet, hyvä rintakehä 

ikäisekseen, hyvä lantio, liikkeet ok ikäisekseen, erittäin pehmeä turkki, haluaisin vähemmän harmaata, mustat täplät 

voisivat olla isompia, puhdas valkoinen, hyvä luonne 

2, KP 

 

23. Lillakarnillan Phlox April FI27920/13 

Om. Vuokko Jormakka, Tikkakoski 

13 kk vanha, erittäin elegantti narttu, hyvä pää, hampaat ok, hyvä kaula, hyvä ylälinja ikäisekseen, hieman pitkä lanne, 

saisi olla enemmän eturintaa, hyvin kulmautunut takana, hieman vähemmän edessä, hieman löysät kyynärpäät, 

erittäin kiinnostava ilme, hyvä valkoinen väri, erittäin kaunis katsottava, tarvitsee hieman kehäharjoitusta, liikkeet ok 

3, KP 

 

24. Orion-Windycity’s Oh, Pretty Woman FI51870/13 

Om. Sari Forsstén & Ida Salin, Espoo  



1 vuotias narttu, hyvä tyyppi, hieman arka, hyvä meislaantunut pää, hyvin asettuneet korvat, hampaat ok, 

tasapainoinen runko, erittäin hyvä kaula, hyvä eturinta, lyhyt runko, hyvin kulmautunut ikäisekseen, hyvä valkoinen 

väri, haluaisin hieman pienemmät mustat läiskät, täydellinen lantio, liikkeet ok ikäisekseen 

1, KP, VPN3 

 

NARTUT NUORTENLUOKKA 

 

25. Great Gladiolus Diamond FI10823/13 

Om. Piia Kasper, Nurmijärvi 

POISSA 

 

26. Mi’havana I Go Crazy FI55907/12 

Om. Marja Süngülü & Anna-Mari Vuori, Sotkuma  

18 kk vanha narttu, hyvä tyyppi, hyvä ylälinja, hyvin kiinnostunut kaikesta, hyvä meislaantunut pää, hampaat ok, hyvät 

tummat silmät, pään tasot hieman erisuuntaiset, erittäin hyvä kaula, haluaisin hieman enemmän eturintaa, hyvä 

rintakehän syvyys, hyvä hännän kiinnitys, haluaisin hieman enemmän kulmauksia edessä ja takana, liikkuu hyvin, 

hieman löysät kyynärpäät, hyvä luonne, kaunis valkoinen väri, riittävästi mustia pilkkuja 

1, KP, VPN2 

 

27. Rosestar’s Lady Of Legend FI12636/13 

Om. Milja Ikävalko, Lohja 

18kk vanha narttu, hyvät mittasuhteet, ylälinja voisi olla hieman suorempi, todella hyvin meislaantunut pää, hampaat 

ok, vahva kaula, hieman löysää nahkaa, hyvä rintakehä ikäisekseen, haluaisin enemmän kulmauksia eteen ja taakse, 

haluaisin hieman vähemmän laskevan lantion, hyvä valkoinen väri, haluaisin että mustat pilkut olisivat paremmin 

jakautuneet ja pienemmät, erittäin hyvä luonne, liikkeet ok 

2, KP 

 

NARTUT AVOINLUOKKA 

 

28. Hoppingham’s Shaga Laka Baby FI290421/10 

Om. Auli Haapiainen-Liikanen, Harjumaa 

Melkein 4 vuotta vanha, erittäin hyvä mutta merle narttu, erittäin hyvä pää, hyvät pään tasot, hampaat ok, hyvä pitkä 

kaula, hyvä ylälinja, lantio hieman liian jyrkkä, saisi olla enemmän eturintaa, riittävästi kulmauksia edessä, myös 

takana, haluaisin hieman vähemmän harmaata, ilo nähdä niin narttumainen tanskandoggi, kiva luonne, liikkeet ok 

2, KP 

 

29. Jättiläisen Angervo FI58815/11 

Om. Helena Seppälä & Kati Nieminen, Helsinki 

2,5 vuotta vanha, erittäin voimakas narttu, hieman vahva pää, mutta sopii hänen runkoon, erittäin hyvä ylälinja, vahva 

kaula, erittäin hyvä rintakehä, oikea lantio, vahvat välikämmenet, hyvät tiiviit tassut, hyvä luonne, tasapainoiset 

kulmaukset edessä ja takana, erittäin hyvät liikkeet, hyvä valkoinen väri, haluaisin hieman pienemmät mustat merkit 

1, KP, VPN1, ROP, BIS-5 

 

NARTUT SENIORILUOKKA 

 

30. Bordeaux Chteaux Margot FI51739/08 

Om. Piia Kasper, Nurmijärvi  

POISSA 

 

31. Sorbonna Style Bonsheri FI20245/14 

Om. Anna-Maria Saastamoinen, Kylänlahti 

6 vuotta vanha narttu, hyvä tyyppi, erittäin lempeä ilme, hyvin meislautunut pää, hieman löysää nahkaa, erittäin hyvä 

kaartuva kaula, hieman liian lyhyt olkavarsi, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä rintakehä, hieman jyrkkä lantio, hyvät 

liikkeet ikäisekseen, kiva luonne, upeat silmät, hyvä väri, haluaisin pienemmät mustat pilkut 

1, KP, VPN4 



 

NARTUT VETERAANILUOKKA 

 

32. Jättiläisen Gladiolus FI28330/03 

Om. Piia Kasper, Nurmijärvi 

POISSA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

K1 Kennel Jättiläisen Om. Kati Nieminen, Renko (19, 21, 22, 29, 32) 

4 yhdistelmää, kaikilla on hienot päät, nartut ovat hyvin samanlaisia, uroksella on upea pää mutta vähemmän runkoa, 

on erittäin hyvä nähdä kolme lasta yhdestä äidistä, on hyvä nähdä neljä mutta en voi antaa kunniapalkintoa koska 

laatu voisi olla parempi (19,21,22,29) 

1- 

 

SININEN 

 

UROKSET JUNIORILUOKKA 

 

32.A. WYSIWYG’s Blue Peacemaker FI13662/14 

Om. Tiina Aalto & Mikko Tuominen, Hämeenlinna 

Melkein 1 vuotta vanha, erittäin korkea sininen uros, erittäin hyvin meislautunut pää jossa selkeä otsapenger, hyvä 

korvien asento, puuttuu yksi P1 vasemmalla, loput ok, erittäin hyvä pitkä kaula, hyvä säkä, haluaisin hieman 

enemmän eturintaa, mutta riittävästi ikäisekseen, edessä haluaisin hieman enemmän kulmauksia, takakulmaukset ok, 

hyvä lantio, hän tulee tarvitsemaan paljon aikaa ja pitäisi tottua käsittelyyn kehässä, hyvä sininen väri pienellä 

valkoisella rintamerkillä, kiva luonne 

1, KP, ROP-JUN, BIS-4-JUN 

 

UROKSET AVOINLUOKKA 

 

33.  Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

Om. Jyri Ryhänen & Marita Luukkonen, Helsinki 

6 vuotta vanha, erittäin vahva uros, erittäin hyvä tyyppi, erittäin maskuliininen pää, hyvä korvien kiinnitys, hieman 

avoimet silmät, erittäin hyvä kaula, hyvä ylälinja, haluaisin hieman enemmän eturintaa, hieman suora edessä, vahvat 

välikämmenet, hyvin kulmautunut takana mutta hieman yli kintereissä, hyvä lantio, hyvä sininen väri, erittäin hyvä 

kunto, kiva luonne 

4, KP, VPU4 

 

34. Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

Om. Minna Kareinen, Kiihtelysvaara 

5 vuotta vanha uros, haluaisin hieman vähemmän leveyttä päässä, hampaat ok, haluaisin pidemmän kuono-osan, 

hyvä kaula, hyvä rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hieman jyrkkä lantio, erittäin hyvä luonne, vahva 

luusto, hyvät kissantassut, erittäin hyvä sininen väri pienellä rintamerkillä, liikkeet voisi olla hieman vahvemmat 

2, KP, VPU2 

 

35. Lha Danes Bandido Onyx FI28325/12 

Om. Elsa Skinnari & Virpi Leppälä, Inkeroinen 

POISSA 

 

36. Lha Danes Barosso Onyx FI28326/12 

Om. Saija Karttunen, Lappeenranta 

2 vuotta vanha uros, hyvät mittasuhteet, lyhyt runko, hyvä lantion asento, riittävästi kulmauksia, näkyi hieman 

peitsausta liikkeessä, erittäin kiva pään ilme, haluaisin selvemmän otsapenkereen, hampaat ok, hyvä kaula, hyvä 

rintakehä, hyvä säkä, hyvät kissantassut, erittäin kiltti luonne, kiiltävä sininen väri 

3, KP, VPU3 



 

37. Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Om. Netta Peltonen, Vantaa 

Melkein 3 vuotta vanha, erittäin hyvin rakentunut uros, erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää, erittäin hyvät silmät, hyvät pään 

tasot, hyvä korvien asento, vahva kaula, erinomainen rintakehä, erittäin hyvä ylälinja, erittäin hyvät kulmaukset, 

hieman jyrkkä lantio, vahvat välikämmenet, hyvät ja tiiviit kissantassut, erittäin hyvä sininen väri, haluaisin hieman 

vähemmän valkoista kaulassa, harmillista mutta hänen alaleuka ei ole täysin korrekti, erittäin hyvä luonne 

1, KP, VPU1, VSP, BIS-3-VSP 

 

NARTUT NUORTENLUOKKA 

 

38. Herdolf Very Expensive FI58859/12 

Om. Krista Savolainen & Oskari Jalkanen, Kontiolahti 

18kk vanha narttu, hyvä tyyppi, hyvä pää, haluaisin enemmän nartun ilmettä, hieman avoimet slmät, hyvä korvien 

asento, vahva pitkä kaula, hyvä säkä, hyvä rintakehä, haluaisin hieman enemmän kulmauksia edessä ja takana, 

hieman suorat kintereet, hyvä hännän kiinnitys, hyvät tiiviit tassut, erittäin hyvä sininen väri, valkoisella rintamerkillä, 

kiltti ja kiinnostunut luonne, liikkuu hyvin mennen tullen 

1, KP, VPN4 

 

NARTUT AVOINLUOKKA 

 

39. Bonel Dolce Vita FI46980/11 

Om. Minna & Jouni Boman, Suonenjoki 

2 vuotta vanha narttu, erittäin hyvä tyyppi, kaunis pää erittäin narttumaisella ilmeellä, hyvä korvien asento, hampaat 

ok, hyvä kaula, hieman pitkä runko, oikea lantio, hyvin kulmautunut edessä ja takana, hyvä luusto, hyvät tiiviit tassut, 

ylälinja nousee hieman liikkeessä, oikeat liikkeet, erittäin hyvä sininen väri pienellä valkoisella merkillä rinnassa, kiva 

luonne 

1, KP, VPN3 

 

40. Lha Danes Beccaria Pearl FI28329/12 

Om. E. Skinnari, K. Rajamäki & V. Leppälä, Inkeroinen 

POISSA 

 

41. Lha Danes Bohemia Pearl FI28327/12 

Om. Virpi Leppälä, Inkeroinen 

POISSA 

 

NARTUT SENIORILUOKKA 

 

42. Bonel Yön Lumous FI17654/07 

Om. Jyri Ryhänen & Marita Luukkonen, Helsinki 

7 vuotta nuori narttu, erittäin hyvä tyyppi, hyvä meislautunut pää, hyvät silmät, hampaat ok, kiva kaula, hyvä säkä, 

hyvä ylälinja ikäisekseen, erittäin hyvä rintakehä, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takana, hyvä lantio, tiiviit tassut, 

liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen, erittäin hyvä väri, ilo saada hänet minun kehään, erittäin ystävällinen luonne, voitte 

olla ylpeitä hänestä, loistava kunto 

1, KP, VPN2 

 

43. Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

Om. Virpi Leppälä, Inkeroinen 

POISSA 

 

NARTUT VETERAANILUOKKA 

 

44. Bonel Victoria FI46546/05 

Om. Marjo Forsman, Muurame 



8 vuotta 9 kuukautta nuori, erittäin hyvä tasapainoinen narttu, hyvä pää, hyvät tasot, haluaisin paremman huulikulman, 

erittäin hyvä kaula, hyvä ylälinja, hyvä lantio, erinomainen rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut edessä ja takana, 

lyhyt runko, hyvät tassut, erinomaisessa kunnossa ja kantaa itseään ikäiselle sopivalla eleganssilla, kaunis sininen 

väri, kiva luonne 

1, KP, VPN1, ROP, ROP-VET, BIS-4, BIS-3-VET 

 

45. Bonel Xtreme Eleanor FI21088/06 

Om. Katja Kekkonen, Nilsiä  

POISSA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

K2. Kennel Bonel Om. Minna & Jouni Boman, Suonenjoki  (33, 34, 39, 42, 44, 45) 

Emä on antanut eleganssia nartulle, urokset ovat todella uroksia, on todella kiva nähdä sukupuolierot heidän välillä, 

heillä kaikilla on kaunis sininen väri, heillä kaikilla on ystävällinen ilme, kivat luonteet kaikilla 

1, KP, ROP KASV, BIS-2-KASV (33, 34, 39, 44) 

 

K3. Kennel Lha Danes Om. Virpi Leppälä, Inkeroinen (35, 36, 40, 41) 

EI ESITETTY 

 

JÄLKELÄISLUOKKA 

 

J3. Danemanian Questa Pearl Om. Virpi Leppälä, Inkeroinen (35, 36, 40, 41) 

EI ESITETTY 

 
 


