
Iitti 2.6.2007 

 

tuomari: Matti Luoso 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Catapha's Xanthus FI41991/06 

Erittäin hyväntyyppinen ja - kokoinen juniori uros. Erittäin hyvä pää, jossa hyvä pituus ja linjat, 

oikea purenta, silmät saisivat olla tiiviimmät ja alaleuka näyttävämpi (?). Kaunis kaula ja niskalinja, 

hyvät raajat ja käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä 

askeleella, kaunis väri, hyvä luonne. 

JUN ERI1 PU2 SERTI 

 

valioluokka 

 

Edendane's Thranduil FI27696/04 

Erittäin hyväntyyppinen ja -kokoinen uros. Erittäin hyvä pää, jossa hyvä pituus ja linjat. Alaleuka 

saisi olla vahvempi, hyvä kaula ja niskalinja. Hyvä luusto, hyvä eturinta ja runko, hyvin 

kulmauksin. Liikkuu hyvin, mutta saisi olla liikkeessä ryhdikkäämpi. Hyvä väritys, hyvä luonne. 

VAL ERI1 PU1 ROP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Red Rublev Sade FI44549/06 

Erittäin hyväntyyppinen juniori narttu, hyvä pään pituus ja linjat, mutta syvyyttä saa tulla lisää, 

hyvä purenta. Hyvä kaula, hyvät raajat ja käpälät, riittävä luusto, hyvä runko. Kulmauksia saisi olla 

enemmän niin edessä kun takana. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Dundane's Shooting Star FI37511/06 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Hyvät päänlinjat ja pituus, oikea purenta, hyvät 

silmät. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto, hyvä runko. Eturinta saisi olla leveämpi ja etukulmaus 

parempi. Hyvät polvikulaukset, taka-askel saisi olla pidempi ja turhan kapeat etuliikkeet. Väri saisi 

olla keltaisempi. Hyvä luonne. 

NUO EH1 

 

 

musta - harlekiini 

 

urokset 

 

nuortenluokka 



 

Alaunt  Carlin Idefix Atlantic FI39205/05 

Hyväntyyppinen ja erittäin hyväkokoinen nuori uros. Hyvät päänlinjat ja pituus. Alaleuka saisi olla 

vahvempi ja melko vahva kallo-osa, hyvä purenta, liian näkyvät vilkkuluomet pilaavat ilmeen. 

Vahva kaula, hyvät raajat ja käpälät sekä luusto. Oikeanmallinen mutta turhan lyhyt runko. 

Kulmaukset saisivat olla paremmat edessä, sopivat takana. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta edestä 

ja takaa vielä hieman löysästi. Hyvä väritys ja luonne. 

NUO H 

 

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05 

Erittäin hyvätyyppinen, keskikokoinen uros. Pää voisi olla hieman pidempi, hyvät linjat, riittävästi 

syvyyttä. Hyvä purenta, hyvä kaula, hyvät raajat ja käpälät sekä luusto. Hyvä runko, kulmauksia 

saisi olla enemmän niin edessä kun takana. Leviät etuliikkeet, hyvä sivuaskel, muuten hyvä 

harlekiiniväritys, mutta päässä ja raajoissa keltaisia merkkejä, hyvä luonne. 

NUO H 

 

avoinluokka 

 

Horsebjerg Judge Jj DKK06501/2005 

Hyväntyyppinen ja -kokoinen uros. Hyvä pään pituus, kuonon selkä saisi olla suorempi ja 

otsapenger parempi, kapea alaleuka, hyvä purenta. Silmät saisivat olla tummemmat, hyvä kaula, 

vahva luusto, hyvät käpälät. Pukkijalkainen, hyvä runko, etukulmaukset saisi olla paremmat. Luisu 

lantio ja niukat polvikulmaukset. Löysät etuliikkeet, taka-askeleessa saisi olla enemmän 

työntövoimaa, hyvä luonne. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Bonel Sirius FI24279/04 

VAL POISSA 

 

Catapha's Legacy Of Atomic FI22293/00 

Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen uros. Hyvät päänlinjat, riittävästi pituutta, hyvä purenta. 

Kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko. Pitkä lanneosa, hyvät 

kulmaukset, hyvä askelpituus, mutta saisi liikkua takaa voimakkaammin ja hieman leveä edestä. 

Hyvä luonne. 

VAL EH1 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Catapha's Xiomara FI41994/06 

Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava juniori narttu. Hyvä pään pituus ja linjat, oikea 

purenta, loiva otsapenger, hyvä kaula, hyvät raajat ja käpälät. Sopiva luusto, eturinta ja runko saavat 

vielä kehittyä. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. 

JUN ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

Jättiläisen Magnolia FI37702/06 



Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen juniori narttu,. Hyvät päänlinjat, riittävästi pituutta, loiva 

otsapenger, ylöskiinnittyneet levottomat korvat. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Eturinta ja 

runko saavat vielä kehittyä. Kulmauksia saisi olla enemmän niin edessä kun takana. Liikkeet saavat 

vielä vakaantua. Hyvä harlekiiniväritys, joskin hieman harmaa häntä, hyvä luonne. 

JUN EH2 

 

nuortenluokka 

 

Danemanian Olivienna FI48380/05 

NUO POISSA 

 

valioluokka 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

Erittäin hyväntyyppinen ja -kokoinen narttu. Riittävä päänpituus. Hieman loiva otsapenger, oikea 

purenta, silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät, vahva luusto. Hyvä 

eturinta ja runko hyvin kulmauksin. Taka-askeleessa saisi olla enemmän työntövoimaa. Hyvä 

luonne. 

VAL ERI1 PN2 

 

Jättiläisen Gladiolus FI28330/03 

VAL POISSA 

 

veteraaniluokka 

 

Catapha's Juliette FI26605/99 

Erittäin hyväntyyppinen ja hyväluustoinen veteraani narttu. Riittävä pään pituus, melko voimakkaat 

kulmakaaret, hyvä purenta, hyvä kaula. Kevyt luusto, hyvät käpälät, hyvä runko. Eturinta voisi olla 

täyteläisempi, hyvät kulmaukset. Leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel, pehmeä selkä. Hyvä luonne. 

VET EH1 

 

 

 

sininen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Saradane's Hope V Oldstone FI43413/06 

JUN POISSA 

 

nartut 

 

nuortenluokka 

 

Bonel Viivi FI46547/05 

Erittäin hyväntyyppinen ja -kokoinen nuori narttu. Pää voisi olla hieman pidempi, hyvät linjat, 

oikea purenta, näkyvät vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä kaula, vahva luusto, hieman litteät käpälät, 

hyvä runko. Sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä väri ja luonne. 



NUO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

avoinluokka 

 

Bonel Pilleriini FI45451/02 

Hyväntyyppinen ja -kokoinen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat, loiva otsapenger, hyvä purenta. 

Kaula saisi olla vahvempi, kevyt luusto, käpälät saisivat olla paremmat. Hyvä runko, hyvin 

etuasentoiset lavat, luisu lantio, hyvä sivuaskel, hyvä luonne. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Bonel Oona FI41626/02 

Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen narttu. Sopiva pään pituus, loiva otsapenger, hyvät silmät, 

pienet etuhampaat. Hyvä kaula, samoin eturinta ja luusto. Sopivat kulmaukset, hyvät käpälät, voisi 

olla hieman raajakkaampi. Liikkuu edestä leveästi, taka-askeleessa voisi olla enemmän jäntevyyttä. 

Hyvä luonne. 

VAL ERI1 PN2 

 

 


