
Tuuri 3.6.2007 

 

tuomari: Satu Ylä-Mononen 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Ritzypal's Cool Mystery FI48830/06 

Hyvä koko & mittasuhteet, oikealinjainen nartun pää, hyvä purenta, kauniit tummat silmät, hyvä 

kaula ja ylälinja. Vahva luusto, lupaava runko ja eturinta, niukasti kulmautuneet eturaajat, riittävästi 

takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä kovin löysästi edestä ja takaa. Hyvä väri ja luonne. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06 

Erinomainen koko, vahva urkoksen pää, tällä hetkellä hieman epäyhtenäiset päänlinjat, huulet 

saisivat olla tiiviimmät, kuono-osa saa vielä täyttyä silmien alta. Riittävä kaula, hyvä selkä, 

erinomainen eturinta, lupaava runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hieman luisu lantio, 

liikkuu hyvällä askelpituudella, liikkeessä pyöristää hieman lanneosaa, erinomaiset etu- ja 

takaliikkeet. Hyvä luonne. 

JUN ERI1 PU2 SERTI 

 

nuortenluokka 

 

Alder Glade's Dave FI35387/05 

Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, korkealle kiinnittyneet hieman epävarmat 

korvat, silmät saisivat olla tummemmat, kuono-osa saa vielä täyttyä silmien alta. Kaunis kaula & 

ylälinja, erinomainen runko, niukasti kulmautuneet eturaajat, eturinta saa vielä täyttyä. Hyvät 

takakulmaukset, joustavat liikkeet, liikkuu vielä edestä löysästi, riittävä maski, hyvä väri, hyvä 

luonne. 

NUO ERI1 

 

Red Rublev Wigwam FI44277/05 

Hyvä koko & mittasuhteet. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, lyhyt kuono-osa, riittävä laula, hyvä 

selkä, lyhyt pysty olkavarsi, niukka eturinta, runko saa vielä täyttyä. Hyvin kulmautuneet takaraajat, 

lyhyt lantio, liikkuu rullaavalla askelpituudella, kääntää voimakkaasti varpaita sisäänpäin liikkeessä. 

Hyvä väri, ystävällinen luonne. 

NUO EH2 

 

avoinluokka 

 

Alder Glade's Legacy Of Bandit FI28434/04 

Hyvä koko & mittasuhteet, hyvät päänlinjat, hyvä purenta, hyvät korvat. Kaunis kaula & ylälinja, 

riittävä luusto, riittävä eturinta, hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu joustavasti, 



tasapainoisesti edestä ja takaa, liikkeessä häntä nousee selkälinjan yläpuolelle. Hyvä väri, riittävä 

maski, ystävällinen luonne. 

AVO ERI1 PU3 VASERT 

 

Budoar James FI43066/03 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, raskas kallo ja voimakkaat posket, liian vaaleat silmät, 

joka tekee pistävän ilmeen. Erinomainen eturinta, riittävä kaula, tasapainoiset kulmautuneet raajat, 

liikkuu jäntevästi, mutta tänään melko laiskasti. Lyhyt  voimakkaasti laskeva lantio, hyvä häntä, 

harmaantunut maski, hyvä väri, hyvä luonne. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Edendane's Henry Higgins FI37095/03 

Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis uroksen pää, hyvät silmät, hyvä purenta. Kaunis kaula, 

erinomainen eturinta, vahva luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomaisen jäntevät 

liikkeet, hieman löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä maski ja väri, ystävällinen luonne. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

Love-Dane's Zz Top Guy FI27638/05 

Hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvä 

purenta, silmät & korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, luusto voisi olla kokoon nähden voimakkaampi. 

Erinomainen eturinta, vahva runko, tasapainoiset kulmaukset, jäntevät mutta tänään hieman laiskat 

liikkeet. Liikkuu löysästi edestä, erinomainen maski, hyvä väri. 

VAL ERI2 PU4 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Love-Dane's Ällis-Tytti FI19891/06 

Hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, hyvä purenta, raskas kallo, liian voimakas otsapenger, lyhyt 

turpea kuono. Hyvä kaula ja ylälinja, tällä hetkellä puutteellinen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, 

hyvä runko, ikäisekseen eriomaiset liikkeet, hyvä maski & väri, ystävällinen luonne. 

JUN H 

 

nuortenluokka 

 

Alder Glade's Dina FI35395/05 

Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä purenta. Erittäin kaunis nuoren nartun pää, vahva kuono-

osa. Erinomainen kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä runko ja luusto. Tasapainoiset kulmaukset, 

liikkuu riittävällä askelpituudella, erinomaisesti edestä ja takaa. Riittävä maski, hyvä väri. 

NUO ERI1 PN2 SERTI 

 

avoinluokka 

 

Alder Glade's Dearie FI35391/05 

Eriomainen koko & mittasuhteet, kaunislinjainen riittävän vahva nartun pää, hyvä purenta. Hyvä 

kaula, riittävä runko, riittävä eturinta. Pysty olkavarsi, hyvä luusto, hyvät takaraajojen kulmaukset, 



voisi liikkua vielä pidemmällä askeleella. Yhdensuuntaiset liikkeet edestä ja takaa. Riittävä maski, 

hyvä väri. 

AVO ERI1 PN3 VASERT 

 

Grandman's Lucerne FI46887/04 

Erinomainen koko ja mittasuhteet, erinomainen päänlinjat, hyvä kuono-osa, kapea alaleuka. Riittävä 

kaula, vahva runko, eturinta voisi olla syvempi, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, pystyt 

voimakkaan turvoksissa olevat ranteet. Liikkuu eriomaisella askelpituudella löysästi edestä. Riittävä 

maski, runsaasti löysää vatsanalusnahkaa. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Edendane's My Fair Lady FI37097/03 

Erinomainen koko & mittasuhteet, vahva nartun pää, jossa erinomaiset linjat, hyvä purenta, hieman 

löysyyttä huulissa ja silmäluomissa. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, erinomainen rungon 

syvyys, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu erinomaisella askelpituudella, erinomaisesti 

edestä ja takaa. Riittävä maski, kaunis väri. 

VAL ERI1 PN1 ROP RYP-3 

 

Ritzypal's Booby On Stars FI34243/03 

Hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvä purenta, otsapenger voisi olla merkitympi. 

Riittävä kaula, erinomainen runko ja eturinta, vahva luusto riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella, edestä varpaita sisäänpäin kääntäen. Riittävä maski, hyvä väri. 

VAL ERI2 PN4 

 

veteraaniluokka 

 

Love-Dane's Monday Romance FI40657/98 

8v 8kk, kaunis veteraani narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, tasapainoinen rakenne. Kaunis 

oikealinjainen nartun pää, hyvät tummat silmät, riittävä luusto. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu 

halutessaan hyvin, hyvä väri, ystävällinen luonne. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Alder Glade's 

Hyvin tasalaatuinen kasvattajaryhmä, tyypiltään hyvin yhtenäisiä koiria, selvät sukupuolileimat 

kaikilla, tyypilliset päät. Rodunomaiset ylälinjat, kasvattajaryhmä jolle mielellään antaa 

kunniapalkinnon. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

 

musta - harlekiini 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 



Ozaenas Nomparel FI54549/06 

Harlekiini, tasapainoinen hyvin rakentunut pentu, vähän linjat saa vielä tasoittua, tällä hetkellä 

hieman takaluisu kallo, hyvä purenta, löysyyttä huulissa. Ikäisekseen hyvä kaula ja ylälinja, vahva 

luusto. Niukasti kulmautuneet raajat, ikäisekseen erinomaiset liikkeet, kaksi liian suurta harmaata 

läikkää, muuten väritys ok, ystävällinen luonne. 

PEK1 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Nickel's Moonlight To Piistar FI17717/07 

Erinomainen koko & mittasuhteet, hyvä purenta, oikealinjainen pää, joka tällä hetkellä turhankin 

raskas, hyvät silmät & korvat. Vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta & runko, 

tällä hetkellä hieman takakorkea, ikäisekseen erinomainen etu- ja takaliikkeet. Erinomainen kiiltävä 

musta väri, esiintyy erinomaisesti. 

JUN EH1 

 

avoinluokka 

 

Jättiläisen Junkmail FI13834/05 

Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, erinomainen oikealinjainen uroksen pää, 

vilkkuluomet häiritsevät hieman ilmettä. Hyvä kaula, vahva selkä & luusto, puutteellinen eturinta, 

puutteelliset eturaajan kulmaukset, riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

erinomaisesti edestä, hyvät värimerkit (mantteli), ystävällinen luonne. 

AVO ERI1 PU1 SERTI VSP 

 

valioluokka 

 

Jättiläisen Finlandia FI15128/03 

Erinomainen koko & mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvä purenta, avoimet korvat, erinomainen 

kaula & ylälinja. Hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, vahva runko, ei ympärikaulan ulottuva 

kauluri, hyvät liikkeet ja luonne. 

VAL ERI1 PU2 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Jättiläisen Malva FI37700/06 

Tällä hetkellä pitkärunkoisen ja matalaraajaisen vaikutelman antava juniori. Oikeat päänlinjat, 

mutta puutteellinen otsapenger, kyvyt kuono-osa, avoimet korvat. Vahva luusto, hyvä eturinta ja 

runko, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä löysästi edestä, käyttäytyy 

tänään varautuneesti. 

JUN T 

 

Jättiläisen Myrna FI37701/06 

Riittävä koko, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvä purenta, avoimet korvat. Hyvä kaula, 

vielä kovin pehmeä selkä, sekä liikkeessä, että seistessä. Vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset, 



vielä niukka eturinta, lupaava runko. Liikkuu hyvällä askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja 

takaa. Hyvät harlekiini värimerkit, täytyy kiinteytyä. 

JUN H 

 

Mi'havana Beautiful Girl FI17741/06 

Hyvä koko, oikealinjainen pää, avoimet korvat, hyvä purenta. Riittävä kaula, vahva luusto, 

tasapainoiset kulmaukset, pitkä lanneosa. Ikäisekseen riittävä runko, lupaava eturinta. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella, hyvät manttelikoiran värimerkit. 

JUN EH2 

 

Rawenwoods Gloria FI15172/07 

Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty tasapainoinen juniori, jolla erinomaiset mittasuhteet. 

Oikealinjainen pää, hyvä purenta, erinomainen kaunis kaula. Erinomainen eturinta ja runko, hyvä 

luusto, tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen eriomaiset liikkeet, harlekiiniväritys saisi olla 

puhtaampi (runsaasti harmaata ja ruskeata), ystävällinen luonne. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Danemanian Nordic Beauty FI40243/05 

Harlekiini, erinomainen koko ja mittasuhteet, erinomainen nartun pää, hyvä purenta, kaunis kaula. 

Vahva luusto, pysty olkavarsi, tällä hetkellä puutteellinen eturinta, hyvä runko, hyvin kulmautuneet 

takaraajat, niukasti edestä. Liikkuu eriomaisella askelpituudella, tällä hetkellä ahtaasti takaa. 

Värimerkit saisivat olla selvästi mustat, ystävällinen luonne. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Danemanian Klein Kuh FI39827/04 

Erinomainen koko & mittasuhteet, voimakas kaunislinjainen pää, hyvä purenta, hyvä kaula ja 

ylälinja. Riittävä luusto, erinomainen eturinta, täyteläinen runko, tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Harlekiini, jolla 

niukat värimerkit, pitkä lanneosa, ystävällinen luonne. 

AVO ERI1 PN3 SERTI 

 

valioluokka 

 

Horsebjerg Fenway Foxy FI10321/04 

Erinomainen koko ja mittasuhteet, kaunis oikealinjainen nartun pää, avoimet ja matalalle 

kiinnittyneet korvat, hyvä purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja eturinta. 

Hieman löysät huulet, tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset liikkeet, erinomainen musta väri. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Ketomäen Adalmiina FI32701/00 

Hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen vahva nartun pää, hyvä purenta, erinomainen kuono-osa. 

Kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta & runko. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu riittävällä 

askelpituudella, ahtaasti takaa. Mustassa värissä tällä hetkellä ruskeaa sävyä, hyvä luonne. 

VAL ERI2 PN4 

 

veteraaniluokka 



 

Jättiläisen Batseba FI25999/99 

8-vuotias, kookas, hyvät mittasuhteet omaava narttu, oikealinjainen  pää, hyvä purenta. Kaunis 

kaula ja ylälinja, voimakas runko. Hyvä eturinta, voimakkaat kulmaukset, riittävä luusto, 

ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Raskaasti värittynyt harlekiini, pohjaväritys saisi olla puhtaampi. 

VET ERI1 PN2 ROP-VET 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

sininen 

 

urokset 

 

junioriluokka  

 

Genedda Communis Sensus FI16211/06 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Bonel Uruk-Hai FI46508/05 

Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvät päänlinjat, löysät huulet, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin 

kehittynyt runko, riittävä eturinta, riittävä luusto, pystyt ranteet. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

köyristää tällä hetkellä liikkeessä hieman lanneosaa, liikkeessä häntä nousee turhan korkealle., 

Hyvä väritys, ystävällinen luonne. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Herdolf Darth Sidious FI41563/04 

Hyvät mittasuhteet, tällä hetkellä ilmavan vaikutelman antava uros. Oikealinjainen hieman lyhyt 

pää, hyvä purenta. Hoikassa kunnossa oleva runko, riittävä eturinta, runko saa vielä täyttyä. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu tällä hetkellä kovin voimattomasti takaa, tarvitsee takaosaan 

lisää voimaa, tumma väritys, tarvitsee lisää jäntevyyttä liikkeeseen. 

AVO H 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Saradane's Highlight Girl FI43414/06 

10 kk juniori, jolla erinomaiset mittasuhteet & koko, lupaava oikealinjainen nartun pää, hyvä 

purenta, hyvät silmät & korvat. Kaunis kaula, lupaava eturinta, runko saa vielä täyttyä ja syventyä. 

Hyvä luusto, tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Hyvä väritys, lupaava. 

JUN EH1 



 

nuortenluokka 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Hyvä koko & mittasuhteet, oikealinjainen, mutta aavistuksen lyhyt pää, hyvä purenta, kaunis kaula 

ja ylälinja. Vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko ja eturinta, jäntevät liikkeet, hieman 

kinnerahdas takaa, erinomaiset edestä. Hyvä väri, ystävällinen luonne. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

Kozmic Blue's Greta Garbo FI37656/05 

NUO POISSA 

 

avoinluokka 

 

Genedda Yes Yes Yes FI27082/04 

Kookas, hyvät päänlinjat, otsapenger saisi olla voimakkaampi, löysät huulet, joissa niukka 

pigmentti. Hyvä kaula, hyvä eturinta ja runko, pitkä lanneosa, niukasti kulmautunut. Liikkuu tänään 

melko voimattomasti, köyristää hieman lanneosaa liikkeessä. Hyvä väritys, ystävällinen luonne. 

AVO EH1 

 

 

 

 

 

 


