
 
12.5.2007 Virrat 

 

Anita Alatalo 

 

Tiikerijuovainen - keltainen 

 

Narttu, Pentuluokka 

 

Ritzypal’s Chamed Queen 48828/06 

8kk, Oikeat mittasuhteet omaava narttu, jolla erinomainen nartun pää. Hyvä purenta. Ihana maski. Kauniit tummat silmät. 

Oikea-asentoiset korvat. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja. Lupaava runko ja eturinta. Vahva luusto. Ihanat käpälät. Oikein 

kulmautunut. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Erinomainen väri. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

PEK 1 KP ROP-PENTU 

 

Urokset, junioriluokka 

 

Edendane’s Merry-Go-Round 14446/06 

16kk vanha, hyvin maskuliininen, vahva nuori koira. Oikealinjainen ja vahva uroksen pää. Hyvä purenta. Ihana maski. 

Kauniit silmät. Hyväasentoiset korvat. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Keksipitkä kaula. Erinomainen runko. Oikein 

kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Ihanat käpälät. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, Vallaton luonne. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. 

JUN ERI1 PU-1 SERT ROP 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Red Rublev Wigwam 4427/05 

20kk vanha tiikerijuovainen, erinomaisen sukupuolileiman omaava uros. Erinomainen pää. Hyvä purenta. Kauniit silmät. 

Oikea-asentoiset korvat. Hyvä kaula ja runko. Vahvaluustoiset hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella 

askelmitalla, vielä kovin kinnerahtaasti takaa. Lupaava. Takaa liikkeiden tulee vahvistua, jolloin palkintosijakin nousisi. 

NUO EH 1 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Grandmans Luca Jr 46881/04 

AVO poissa 

 

Great-Golden’s Iberian Kuu 43459/04 

Oikeat mittasuhteet omaava vahva, maskuliininen uros. Jolla oikeailmeinen uroksen pää. Hyvä purenta. Kauniit tummat 

silmät. Keskipitkä kaula. Erinomainen ylälinja. Vahva runko. Oikein kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat. Kauniit käpälät. 

Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella joustavasti. Esiintyy ja esitetään mallikkaasti. Hyvä väritys. 

AVO ERI1 PU-2 VASERT 

 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Love-Dane’s Allis-Tytti 19891/06 

10kk vanha. Keskikokoinen juniori, joka tänään ei nauti näyttelystä ollenkaan. Kauttaaltaan liian lyhytlinjainen ja syvä pää. 

Lyhyt kaula. Oikea purenta. Kauniin tummat, joskin pyöreät silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä ylälinja. Riittävä runko ja 

luusto. Ikään nähden vielä kovin ylös kuroutunut vatsalinja. Liikkuu vielä pentulöysästi Tänään luonteen vuoksi hyvä. 

JUN H 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Alder Glade’s Doris To C´mon 35396/05 



Lähes 2-vuotias. Oikeat mittasuhteet omaava tyylikäs narttu, jolla ihana päänprofiili. Oikea purenta. Ihana maski. Kauniit 

tummat silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen runko ikään nähden. Eturinta tulee vielä täyttyä. Liikkuu hyvällä 

askelmitalla, 8/03 

 Nartut, nuortenluokka 

 

Nartut, Avoinluokka 

/03 

 Nartut, nuortenluokka 

 

Nartut, Avoinluokka 

 

Great-Golden’s Brilliant 11415/01 

 Oikeat mittasuhteet omaava 6-vuotias narttu. Löysä saksipurenta. Oikeat pään mittasuhteet, tummat silmät. Hyvä maski. 

Loivahko otsapenger. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja runko. Riittävä luusto. Kokoon nähden hyvin 

kulmautunut. Erinomaiset käpälät. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Lyhyt häntä. Hieman ujo. Esitetään hyvin. 

AVO EH1 

 

Nartut, Valioluokka 

 

C’mon Ketchup 37607/03 

Erinomaiset mittasuhteet omaava, erittäin kaunislinjainen ylväs narttu. Ihana pää profiili. Hyvä purenta. Kaunis maski. 

Tummat silmät. Loivahko otsapenger. Hyväasentoiset korvat. Ihana kaula ja ylälinja, sekä runko , eturinta ja kulmaukset. 

Aavistuksen lyhyt häntä. Liikkuu erinomaisesti ja joustavasti. Esiintyy ja esitetään mallikkaasti. 

VAL ERI 1 PN-2 

 

 

Ritzypal’s Booby On Stars 34243/03 

4-vuotias, oikeat mittasuhteet omaava hyvin vahvarunkoinen narttu. Kaunis pään profiili. Oikea purenta. Ihana maski. 

Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Ihanan täyteläinen eturinta. Erinomaisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu 

erinomaisella askelpituudella edestä, hieman sisään varvistaen. Toivoisin pari kiloa hoikempaa kuntoa. Esiintyy ja esitetään 

mallikkaasti. 

VAL ERI2 PN-3 

 

 

Musta & Harlekiini 

 

Urokset, junioriluokka 

 

Mi’Havana Bark The Moon 17747/06 

JUN POISSA 

 

Piistar Achilles 39640/06 

10kk vanha, erittäin vallaton harlekiini, joka tänään ei nauti kehän alustasta. Oikea purenta. Turhan löysät alahuulet ja 

turhan vahva kallo. Hyvät silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä runo. Hyvät kulmaukset ja käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu 

hyvällä askelmitalla kun haluaa. Turhan levoton väritys, valkoisessa pohjavärissä vasemmassa kyljessä suuria harmaita 

alueita, varsinkin eturaajoissa. Teettää töitä esittäjälle. 

JUN EH 1 

 

Urokset Nuortenluokka 

 

Catapha’s Valentino 42273/05 

Koira murisi ja yritti näykätä. 

NUO HYL 

 



Genedda Zorro’s Son 38593/05 

Lähes 2-vuotias. Oikeat mittasuhteet omaava vahva uros. Voimakas uroksen pää, joka voisi olla jalompi. hyvä purenta. 

Hyvät silmät ja korvien asento. Erinomainen pigmentti harlekiinille. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko, mutta 

eturinnan tulee täyttyä. Erinomaisesti kulmautuneet takaraajat. Hieman pysty olkavarsi. Liikkuu vielä kovin löysästi edest, 

muuten ok. Raskaasti merkitty väritys. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

NUO EH 2 

 

Jättiläisen Kalanchoe 43583/05 

22kk vanha harlekiini uros, jolla läiskitys voisi olla selkeämpi. Erinomainen pään profiili. Hyvä purenta. Kauniit tummat 

silmät. Ihana kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. hyvä häntä. Kauniit 

käpälät. Upea liikkuja. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

NUO ERI 1 PU-1 SERT ROP 

 

Urokset, Avoinluokka 

 

Jättiläisen Junkmall 13834/05 

2-vuotias suurikokoinen, hyvän sukupuolileiman omaava uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä purenta. Kaunis pään 

profiili. Hyvät silmät ja korvat. Toivoisin hieman paremman huulikulman. Lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Kulmautunut 

erinomaisesti takaa, turhan lyhyt ja pysty olkavarsi. Hyvä häntä ja käpälät. Liikkuu riittävällä askelmitalla, aavistuksen 

löysästi edestä. Turhan korkea kinner. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

AVO EH 1 

 

Uokset, Valioluokka 

 

Jättiläisen Finlandia 15128/03 

Reilu 4-vuotias maskuliininen, oikeat mittasuhteet omaava uros, jolla erinomainen pään profiili. Oikea purenta.  Kauniit 

silmät. Hyväasentoiset korvat. Erinomainen kaula, ylä- ja alalinja, sekä eturinta. Erinomaisesti kulmautuneet, 

vahvaluustoiset raajat. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella joustavasti. Esiintyy ja esitetään mallikkaasti. 

VAL ERI 1 PU-2 

 

Ozaenas Lovejoy 17909/05 

Erinomaiset mittasuhteet omaava, vahva maskuliininen, erinomaisen värityksen omaava uros. Hyvä purenta ja silmät. 

Turhan paljon poskia. Hyvät korvat. Erinomainen kaula, ylälinja ja runko, joskin aavistuksen lyhyt rintakehä. 

Vahvaluustoiset, hyvin kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät. Upea liikkuja. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

VAL ERI2 PU-3 

 

Urokset, Veteraaniluokka 

 

C’mon Everybody 38948/98 

8,5-vuotias hyväkokoinen, maskuliininen musta uros. Erinomainen pään profiili. Kauniit silmät. Hyväasentoiset korvat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Hyvät takakulmaukset. Pysty olkavarsi. Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi 

edestä. Pehmeyttä välikämmenessä. Lyhyt häntä. Esiintyy ja esitetään hyvin. Onnea hyvin säilyneestä veteraanista! 

VET ERI 1 PU-4 ROP-VET 

 

Nartut, Junioriluokka 

 

Jättiläisen Magnolia 37702/06 

10kk. Vallaton narttu, joka on erinomaisesti värittynyt. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Oikea purenta ja oikea-

asentoiset korvat. Toivoisin hieman paremman huulikulman. Hyvä kaula ja ylälinja. Lupaava runko Hyvä luusto ja 

kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelmitalla, kun haluaa. Erinomainen luonne. esiintyy ja esitetään hyvin. 

JUN EH 2 

 

Jättiläisen Malva 37700/06 

10kk. Vielä kovin ujo juniorinarttu. Aavistuksen pitkä runko. Hyvä purenta. Kauniit tummat silmät. Loiva otsapenger. 

Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Keskivahva luusto. Oikein kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 

askelmitalla. Erinomainen karva. Tarvitsee paljon kehätottumusta. 



JUN H 

 

Mi’Havana Beatiful Girl 17741/06 

15kk vanha. Oikeat mittasuhteet ja erinomaisen raajakorkeuden omaava. Hyvä purenta. Oikea-asentoiset korvat. Hieman 

pyöreät silmät. Kaunis kaula ja ylälinja, sekä alalinja. Hyvä runko. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut polvi. Hyvä 

häntä. Riittävä luusto. Kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Esiintyy ja esitetään 

mallikkaasti. Erinomainen kuonne. 

JUN EH 1 

 

Nartut, Nuortenluokka 

 

Danemanian Nordic Beauty 40243/05 

Lähes 2-vuotias hyvin rohkeasti merkitty harlekiini. Oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta, silmät ja oikea-asentoiset korvat. 

Hyvä pään profiili. Keskipitkä kaula. Hyvä ylälinja ja runko. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Hyvät takakulmaukset. Pysty 

olkavarsi. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, edestä vielä hieman löysästi. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

NUO EH 2 

 

 

Hestia 29646/06  

Erinomaisen kokoinen, 18kk vanha narttu. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat, mutta kovin loiva otsapenger ja huulikulman 

tulisi olla parempi. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä runko. Turhan ylös kuroutunut vatsalinja, 

Riittävästi kulmautunut. Keskivahva luusto. Kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä. Liikkuu vielä hyvin löysästi 

edestä. Erinomainen karva ja väri.  Esiintyy ja esitetään hyvin. 

NUO H 

 

Hoppingham’s Rhythm’n Rhyme 17736/06 

Erinomaisen kokoinen, tyylikäs harlekiini narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä purenta. Loivahko otsapenger. 

Kauniit silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, ylä- ja alalinja sekä runko, kulmaukset ja luusto. Erinomainen mennen 

tullen. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

NUO ERI1 PN-1 SERT VSP 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Catapha’s Julia 26604/99 

8-vuotias erinomaisessa kunnossa esitetty musta narttu. Hyvä purenta, joskin ikä näkyy hampaissa. Hyvä pään profiili, 

tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva runko. Toivoisin vahvempiluustoiset raajat runkoon 

nähden. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, joustavasti itsensä hyvin kantaen. Erinomainen luonne. 

Esiintyy ja esitetään hyvin. 

AVO ERI2 PN-3 

 

Danemanian Klein Kuh 39827/04 

Lähes 3-vuotias hyvänkokoinen, aavistuksen pitkä harlekiininarttu. Kevyesti läiskittynyt. Hyvä pää profiili. Oikea purenta. 

Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Aavistuksen pitkä lanne. Hyvin kulmautunut. Vahvaluustoiset 

raajat. Liikkuu tänään takaraajat rungon alla ja on kovin varautunut kehässä, jonka vuoksi palkintosija. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. 

AVO H 

 

Jättiläisen Istar B’Seba 48298/04 

AVO Poissa 

 

Ozaena’s Havanna Star 17696/02 

Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva narttu, joka saisi olla pari kiloa tiiviimmässä kunnossa. Kaunis pään profiili. Hyvä 

purenta. Ihana kaula ja ylälinja. Tilava runko. Erinomainen eturinta. Erinomaisesti kulmautuneet raajat ja luusto. Liikkuu 

erinomaisesti kilonsa kantaen hyvällä askelmitalla. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

AVO ERI1 PN-2 VASERT 

 



Saradane’s From Heart 40547/05 

Erinomaiset mittasuhteet omaava narttumainen narttu, jolla hyvä pään profiili. Oikea purenta. Hyvät silmät, korvat, kaula ja 

ylälinja. Hyvä runko. Turhan ylös kuroutunut vatsalinja. Riittävästi kulmautunut takaa ja edestä. Keskivahva luusto. Hyvät 

käpälät. Voisi liikkua tehokkaammin takaa. Esitetään ja esiintyy edukseen. 

AVO EH3 

 

 

 

Kasvattaja: 

Kennel Jättiläisen 

(J. Kalanchoe, J. Junkmail, J.Finlandia, J.Magnolia) 

4 eri ryhmästä koostuva kasvattajaluokka, jossa 3 urosta ja 1 narttu. Erinomaiset sukupuolileimat. Kaikilla kauniit, tummat 

silmät, jopa harlekiineilla. Erinomaiset rungot. Kahdelle yksilölle toivoisin paremmat polvikulmaukset, muuten hyvät 

kulmaukset. Hyvin liikkuvia koiria. Onnittelut kasvattajalle. 

KAS 1KP BIS-2 KASV 

 

 

Sininen 

 

 

 

Urokset, junioriluokka 

 

Saradane’s Hopev Oldsone’s 43413/06 

.9kk vanha sininen. Hyvänkokoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros. Erinomainen pään profiili. Oikea purenta. Keskipitkä 

kaula. Hyvä ylälinja, vielä litteä rintakehä. Eturinnan tulee täyttyä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät. 

Liikkuu erinomaisella askelmitalla, vielä löysästi edestä. Esiintyy ja esitetään hyvin. Lupaava. Miellyttävä luonne. 

JUN EH 1 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Herdolf Darth Sidious 41563/04 

2.5 vuotias, erinomaisen kokoinen uros, jolla hyvä pään profiili. Erinomainen purenta. Hyvät silmät. Hieman löysät korvat. 

Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävä runko, joskin rintakehän tulisi täyttyä alaosasta tukeakseen paremmin kyynärpäitä, 

samoin eturinnan tulisi täyttyä. Turhan ylös kuroutunut vatsalinja. Hyvin kulmautuneet raajat. Keskivahva luusto. Liikkuu 

erinomaisella askelmitalla, mutta hyvin löysästi edestä, riippuen etuosan rakenteesta. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

AVO EH1 

 

Nartut. Junioriluokkka 

 

Saradane’s Highlight Girl 43414/06 

JUN Poissa 

 

 

 


