
Pori KV 2.8.2009 

 

tuomari: Sergio Pizzorno, Uruguay 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

uros 

 

pentuluokka 

 

C'mon Claim To Fame FI24490/09 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erittäin hyvä koko ja luusto. Erittäin hyvä pää ja ilme. Kallo ja 

kuono voisivat olla enemmän yhdensuuntaiset. Erinomainen niska ja ylälinja. Erittäin hyvä etu- ja 

takaosa. Erittäin hyvät liikkeet ja luonne. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

Red Rublev Tabula Rasa FI10097/09 

Poissa 

 

junioriluokka 

 

Alder Glade's Einstein FIN20726/08 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen koko ja luusto. Erinomainen pää ja ilme. 

Erinomainen niska, ylä- ja alalinja. Saisi olla enemmän kulmautunut edestä. Erinomaiset liikkeet ja 

luonne. 

JUN ERI1 PU4 VASERT 

 

Genadda Igni Et Ferro FIN37466/08 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää, kallo ja kuono. Erinomaiset silmät ja korvat. Yksi 

etuhammas puuttuu. Erinomainen niska ja selkä. Köyristää lanneosaa liikkeessä. Erinomainen 

etuosa ja luonne. 

JUN EH4 

 

Great Hillman's Dakota FI16578/09 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Erinomainen kallo ja kuono.  Erittäin 

hyvä niska ja ylälinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Erinomaiset liikkeet. Erinomainen luonne. 

JUN ERI2 

 

Great Hillman's Denver FI11357/09 

Poissa 

 

Maxidan's Lion King For Falaris DK11036/2008 

Erinomainen tyyppi, täydelliset neliömäiset mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Erinomainen 

niska, ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät liikkeet. Hieman liioiteltu suu. 

JUN ERI3 

 

Red Rublev Orion FIN22770/08 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pää, kallo ja kuono, pitäisi olla enemmän 

yhdensuuntainen. Erinomainen ylä- ja alalinja. Etuosa tarvitsee paremmat kulmaukset ja 

askeleeseen matkaa voittavuutta. Erinomainen luonne. 



JUN EH 

 

nuortenluokka 

 

Chic Carelia's Camelot FIN49317/07 

Erinomainen tyyppi ja neliömäiset mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Erinomainen kuona ja 

suu. Erinomainen niska ja rintakehä. Erinomainen ylä- ja alalinja. Etujalat kääntyvät sisäänpäin 

liikkeessä. Erinomainen takaosa, takajalat voimakkaat ja matkaa voittavat. Erinomainen luonne. 

NUO ERI1 PU2 SERT VARACA 

 

Chic Carelia's Candyman FIN49315/07 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen koko ja luusto. Erinomainen pää, ilme ei ole 

kovin hyvä silmien löysän ihon vuoksi. Erinomainen niska, hartiat ja rintakehä. Erinomainen ylä- ja 

alalinja. Erinomaiset liikkeet ja luonne 

NUO ERI2 

 

Dogiwokin Dollari FIN52797/07 

Poissa 

 

Dogiwogin Eiffel FIN14103/08 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Erittäin hyvä koko ja luusto. 

Erinomainen ylä- ja alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Liikkeissä voisi olla enemmän voimaa ja 

matkaa voittavuutta. Erinomainen luonne. 

NUO ERI3 

 

Ritzypal's Dracula FIN51263/07 

Erinomainen tyyppi. Hieman pitkä lanne. Erittäin hyvä kallo ja kuono. Korvien pitäisi olla 

kiinnittyneet ylemmäs. Purennan pitäisi olla saksipurenta. Erinomainen niska, ylä- ja alalinja. 

Erinomainen etu- ja takaosa. Runko saisi olla leveämpi. Erinomaiset liikkeet ja luonne.  

NUO EH4 

 

avoinluokka 

 

D.S.S. Kings Ransom JP Samurai C'mon FIN42514/05 

Erittäin hyvä tyyppi, erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen pää, kallo, kuono ja ilme. Erittäin hyvä 

niska. Rintakehä pitäisi olla leveämpi. Erinomainen ylä- ja alalinja. Etujalat kääntyvät ulospäin 

seisoessa ja liikkeessä. Tarvitsee lisää voimaa takajalkoihin. Erinomainen luonne. 

AVO EH2 

 

Rizypal's Codename Warlock FIN48826/06 

Erinomainen tyyppi. Hieman kapea pää ja runko. Erinomainen kallo ja kuono. Korvien kiinnitys 

pitäisi olla korkeammalla. Erinomainen niska, ylä- ja alalinja. Erittäin hyvä etu- ja takaosa. Erittäin 

hyvät liikkeet. Erinomainen luonne. 

AVO EH3 

 

Samuraiwood's Arizona FIN24876/07 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Yksi P4 puuttuu. Erinomainen niska, 

selkä ja alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Erittäin hyvät liikkeet. Erinomainen luonne. 

AVO ERI1 

 



valioluokka 

 

Grand Electra's Gott Att Leva S21753/2006 

Erinomainen tyyppi, erittäin hyvät mittasuhteet. Erinomainen niska, kallo ja kuono. Erinomaiset 

silmät ja korvat. Erinomainen niska, ylä- ja alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Liikkeet saisivat 

olla tasaisemmat ja iloisemmat ja saisi kantaa häntäänsä paremmin. 

VAL ERI3 

 

Alder Glade's Dave FIN35387/05 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää, kallo ja kuono. Silmät hyvän muotoiset, 

mutta saisivat olla tummemmat. Erinomainen niska, ylä- ja alalinja. Hannan pitää yltää kintereisiin. 

Erinomainen etuosa. Takajaloista puuttuu voimaa liikkeessä. Erinomainen luonne.  

VAL ERI4 

 

Edendane's Merry-Go-Round FIN14446/06 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen koko, luusto ja massa. Erinomainen kallo ja 

kuono. Hyvä ilme. Erinomainen niska ja rintakehä. Erinomainen ylä- ja alalinja. Takajaloissa on 

enemmän voimaa kuin edessä, liikkuu kahdessa eri linjassa. Erinomainen luonne. 

VAL ERI2 PU3 

 

Love-Dane's Athello FIN47616/05 

Erinomainen tyyppi, saisi olla korkeampi. Erinomainen pää ja ilme. Erinomainen kallo ja kuono. 

Erinomainen niska. Erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Erinomainen luusto. 

Erinomaiset takajalat joissa erinomainen voima. Tarvitsee paremman asenteen. 

VAL ERI1 PN1 ROP CACIB 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

King’s Ransom Anna Alfadane FIN57589/08 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Kaunis kaula, ylä- ja alalinja. 

Erinomainen etu- ja takaosa. Erittäin hyvät liikkeet. Erinomainen luonne.  

JUN ERI1 PN1 SERT VSP SERT 

 

Love-Dane’s Do You Love Me FIN38040/08 

Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää. Silmät voisivat olla tummemmat. 

Erinomainen niska, ylälinja liian korkea lantiosta. Erinomainen alalinja. Erittäin hyvä etu- ja 

takaosa. Erittäin hyvät liikkeet. Erinomainen luonne.  

JUN EH3 

 

Night Flight’s Lill-Babs FIN33143/08 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää, kallo ja kuono. Erittäin mukava ilme. 

Erinomainen niska, ylä- ja alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Erittäin matkaa voittavat liikkeet. 

Takajaloissa saisi olla enemmän voimaa. Erinomainen luonne. 

JUN ERI2 

 

nuorten luokka 

 

Chic Carelia’s Carina FIN49318/07 



Poissa. 

 

avoinluokka  

 

C’mon Pretty Woman FIN45525/04 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen kallo, kuono on hyvän mittainen mutta saisi olla 

leveämpi. Erinomainen ilme. Erinomainen niska, ylä- ja alalinja. Erinomainen eturinta. 

Erinomainen etu- ja takaosa. Liikkeisiin tarvitsee lisää voimaa ja matkaa voittavuutta. 

AVO ERI1 PN3 VASERT VARACA 

 

Grand Elektra’s Galant Giant S21746/2006 

Erinomainen tyyppi ja erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä koko, tarvitsee lisää luustoa ja massaa. 

Kaunis pää, kallo ja kuono. Kauniit silmät, korvat ja ilme. Erittäin hyvä niska, erinomainen ylä- ja 

alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa ja kauniit liikkeet. Erinomainen luonne ja asenne.  

AVO ERI2 

 

Ritzypal’s Cool Mystery FIN48830/06 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kallon ja kuonon tasot saisivat olla paremmin toistensa 

suuntaiset. Erinomaiset silmät ja ilme. Naaman pitäisi olla tummempi. Erinomainen ylä- ja alalinja. 

Erinomaiset liikkeet ja luonne. 

AVO ERI3 

 

valioluokka 

 

Dundane’s Shooting Star FIN37511/06 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää, kallo ja kuono. Erinomainen ilme, kauniit 

silmät. Erinomainen niska, selkä ja ylälinja. Erinomainen rintakehä ja alalinja. Erinomainen etu- ja 

takaosa. Tarvitsee liikkeeseen lisää voimaa, matkaa voittavuutta ja asennetta. 

VAL ERI2 PN4 

 

Edendane’s Pirate Princess FIN32930/07 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen kallo ja kuono. Naamassa saisi olla enemmän 

mustaa paremman ilmeen aikaansaamiseksi. Erinomainen niska, ylä- ja alalinja. Erinomaiset hartiat, 

rintakehä, etu- ja takaosa. Erinomaiset liikkeet, joissa voimaa ja matkaa voittavuutta. Erinomainen 

luonne. 

VAL ERI1 PN2 CACIB 

 

Grand Electra’s Donna Diva S17240/2002 

Poissa 

 

 

 

tuomari: Nemanja Jovanovic, Serbia 

 

musta - harlekiini 

 

uros 

 

pentuluokka 

 



Danemanian Tenori FIN62265/08 

Hyvä tyyppi, oikeanlainen pää, erinomainen niska. Hyvin kehittynyt rintakehä, mutta tarvitsee 

rintaa lisää. Oikeanlainen etuosa, ylälinja voisi olla parempi. Tarvitsee paremmat takakulmaukset. 

Tarpeeksi hyvä sivu liikkeet, kunnon liikkeet tarvitsevat lisää voimaa. 

PEN1 

 

narttu 

 

pentuluokka 

 

Namilon Fami FI10940/09 

Oikeanlainen tyyppi, hieman pitkä feminiini pää, tarvitsee paremman otsapenkereen ja korvat, 

erinomainen niska ja rintakehä, pehmeä ylälinja, oikeanlaiset takakulmaukset, tarpeeksi hyvät 

liikkeet, pitäisi esiintyä ja käyttäytyä paremmin. 

PEN2 

 

Namilon Susu FI10944/09 

Erinomainen tyyppi, elegantti, feminiininen pää, tarpeeksi hyvät korvat, erinomainen niska ja 

rintakehä, etuosa ja ylälinja saisivat olla paremmat, tarpeeksi hyvät kulmaukset ja liikkeet. 

PEN1 

 

uros 

 

junioriluokka 

 

Jättiläisen Vipunen FIN56911/08 

Oikeanlainen tyyppi, hieman pitkä lanne, oikeanlainen pää, saisi olla enemmän ilmettä, 

erinomainen niska. Hyvä syvä rintakehä, mutta ei tarpeeksi leveä. Tarvitsee lisää eturintaa, hyvät 

etukulmaukset, ylälinja voisi olla parempi, taakse tarvitsee enemmän kulmauksia ja työntövoimaa, 

tarpeeksi hyvät sivuliikkeet. 

JUN EH2 

 

Venco VT Buitergebeuren NHSB2700924 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, erinomainen niska ja rintakehä, oikeanlainen pää, tarpeeksi 

hyvä etuosa, ylälinja saisi olla parempi, oikeanlaiset kulmaukset, oikeanlaiset liikkeet. 

JUN ERI1 PU3 VASERT 

 

nuortenluokka 

 

Saradane’s Justice v Pekka FIN11274/08 

Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet, maskuliini pää, mutta voisi olla elegantimpi, korvat saisivat 

olla paremmat, voimakas niska ja rintakehä, vapaat kyynärpäät, hyvät etukulmaukset, pehmeä 

ylälinja, jyrkkä lantio, tarvitsee paremmat liikkeet ja enemmän työntövoimaa taakse, saisi esiintyä 

paremmin. 

NUO H 

 

avoinluokka 

 

Genedda Fortunae Filius FIN48047/07 

Poissa 



 

Hoppingham’s Handsome Beau FIN42623/07 

Oikeanlainen tyyppi, tarpeeksi voimakas luusto, oikeanlainen pää, kuono saisi olla täydempi, 

erittäin elegantti niska, hyvä syvä rinta mutta tarvitsee enemmän eturintaa, tarpeeksi hyvä etuosa, 

ylälinja saisi olla parempi, hyvä häntä, tarpeeksi hyvät liikkeet. 

AVO H 

 

Lestat El’ Santh-Inor FIN54744/07 

Poissa 

 

Magic Alanut Elokuun Väinö FIN43175/06 

Oikeanlainen tyyppi, vahva luusto, maskuliininen pää, liikaa huulia, hyvä niska ja rinta, tarpeeksi 

hyvä etuosa, ylälinja saisi olla parempi, jyrkkä lantio, tarvitsee lisää työntövoimaa taakse. 

AVO EH2 

 

Megappon Larderello FIN41830/06 

Erinomainen tyyppi, oikeanlainen pää, hyvä niska ja rinta, hieman vapaat kyynärpäät, tarpeeksi 

voimakas ylälinja, erinomaiset kulmaukset ja kunto, erinomaiset sivuliikkeet, hieman kapeat 

takaliikkeet, esiintyy hyvin. 

AVO ERI1 PU1 VSP SERT CACIB 

 

valioluokka 

 

Ironwood’s Antti’s Benjamin Franklin FIN12752/08 

Oikeanlainen tyyppi, elegantti pää, hyvä niska ja rinta, oikeanlainen etuosa, ylälinja ja lantio saisi 

olla parempi, oikeanlaiset sivuliikkeet, tarvitsee taakse lisää työntövoimaa. 

VAL ERI1 PU2 VARACA 

 

Rivercrest Mr Mc Coy FIN42583/07 

Erinomainen tyyppi, oikeanlainen pää, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä niska ja rinta, 

oikeanlaiset etukulmaukset, tarpeeksi hyvä ylälinja, lantio voisi olla parempi, oikeanlaiset 

sivuliikkeet, tarvitsee taakse lisää työntövoimaa. 

VAL ERI2 PU4 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Goofyrix O-Bla-Di-O-Bla-Da Girl FI11356/09 

Erinomainen tyyppi, elekantti, hyvä pää, oikeanlainen niska, tarpeeksi syvä rintakehä, tarpeeksi 

voimakas ylälinja, hyvät kulmaukset, oikeanlaiset sivuliikkeet, takaliikkeet saisivat olla paremmat. 

JUN ERI1 PN3 SERT 

 

Magic Alaut Feenix FIN49053/08 

Oikeanlainen tyyppi, feminiininen pää, kuono saisi olla täyteläisempi, oikeanlainen niska, hyvä 

rinta, kapea etuosa, tarpeeksi voimakas ylälinja, oikeanlaiset takakulmaukset, tarpeeksi hyvät 

liikkeet, esiintyminen saisi olla parempi. 

JUN EH2 

 

Mi’Havana Dragon FIN37541/08 



Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet, feminiininen pää, mutta tarvitsee paremman otsapenkereen ja 

täyteläisemmän kuonon, elegantti niska, kapea rinta, tarpeeksi voimakas ylälinja, hieman lyhyt 

lanneosa, mutta hyvin kulmautunut takaa, tarpeeksi hyvät sivuliikkeet, tarvitsee taakse lisää 

työntövoimaa. 

JUN EH3 

 

Ozeanas Pocahontas FIN57944/08 

Oikeanlainen tyyppi, hieman pitkä lanneosa, feminiini pää, tarvitsee paremman otsapenkereen, hyvä 

niska, rintakehä saisi kehittyä lisää, tarpeeksi hyvä etuosa, pehmeä ylälinja, lyhyt lantio. Liikkeet, 

esiintyminen ja kehäkäyttäytyminen saisivat olla paremmat. 

JUN H 

 

Perfect Shunshine Chose Me FIN50974/08 

Oikeanlainen tyyppi, tarpeeksi voimakas luusto, feminiini pää, kuono saisi olla täyteläisempi ja 

otsapenger parempi, erinomainen niska, hyvä syvä rintakehä, mutta saisi olla leveämpi, pehmeä 

ylälinja, jyrkkä lantio, tarvitsee lisää massaa ja paremmat liikkeet. 

JUN H 

 

nuortenluokka 

 

Saradane’s Jewel Of Candy FIN11275/08 

Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pää, erinomainen niska ja rinta, pehmeä ylälinja, hyvät 

kulmaukset, oikeanlaiset sivuliikkeet, etuliikkeet saisivat olla paremmat. 

NUO ERI1 

 

avoinluokka 

 

Jättiläisen Rhodiola Rosea FIN53236/07 

Oikeanlainen tyyppi, hieman pitkä lanneosa, feminiini pää, mutta kuono saisi olla täyteläisempi, 

oikeanlainen niska, rintakehän täytyy kehittyä vielä, oikeanlaiset etukulmaukset, tarpeeksi hyvä 

ylälinja, oikeanlaiset takakulmaukset, tarpeeksi hyvät sivuliikkeet, etuliikkeet saisivat olla 

paremmat, tarvitsee lisää massaa ja esiintymistä. 

AVO EH2 

 

Megappon Nancy Goes To Rio FIN16520/05 

Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, oikeanlainen pää, tarpeeksi hyvät korvat, erinomainen niska ja rinta, 

tarpeeksi hyvä etuosa, ylälinja saisi olla voimakkaampi, lantio saisi olla parempi, tarpeeksi hyvät 

liikkeet. Väri saisi olla parempi, liikaa valkoista. 

AVO EH3 

 

Sando’s Lada S17246/2005 

Erinomainen tyyppi, elegantti, feminiini pää, hyvä niska ja rinta, oikeanlainen ylälinja ja 

kulmaukset, korvat voisivat olla paremmat, oikeanlaiset liikkeet. 

AVO ERI1 PN4 VASERT 

 

Saradane’s From Heart FIN40547/05 

Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, feminiini pää, kuono saisi olla täyteläisempi, tarpeeksi tummat silmät, 

korvat saisivat olla paremmat, erinomainen niska ja rinta, tarpeeksi hyvä ylälinja, oikeanlaiset 

etukulmaukset, lantio ja takaliikkeet saisivat olla paremmat. 

AVO EH4 



 

valioluokka 

 

Megappon No No Nanette FIN16521/05 

Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja niska ja rinta, tarpeeksi hyvä etuosa, oikeanlainen etuosa, 

oikeanlainen ylälinja, oikeanlaiset kulmaukset, oikeanlaiset sivuliikkeet, etuliikkeet saisivat olla 

paremmat. 

VAL ERI2 PN2 VARACA -> CACIB 

 

Saradane’s Candy For World FIN16021/04 

Erinomainen tyyppi, erittäin hyvä muoto, erinomainen pää, kaunis niska ja rinta, hyvät 

etukulmaukset, tarpeeksi voimakas ylälinja, hyvät takakulmaukset, hyvät sivuliikkeet, tarvitsee 

voimakkaammat takaliikkeet. 

VAL ERI1 PN1 ROP CACIB 

 

Xanadu Moloseum FIN17567/06 

Erinomainen tyyppi, hyvä pää, erinomainen niska ja rinta, tarpeeksi hyvä etuosa, oikeanlainen 

ylälinja, jyrkkä lantio, tarvitsee taakse lisää työntövoimaa. 

VAL ERI3 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Saradane’s 

Ei esitetty 

 

 

 

sininen  

 

uros 

 

nuortenluokka 

 

Saradane’s King V the Ring FIN22906/08 

Erinomainen tyyppi, hyvä pää, Kuono voisi olla täyteläisempi, erinomainen niska, hyvä syvä rinta, 

mutta tarvitsee enemmän eturintaa, hieman vapaat kyynärpäät, oikeanlaiset kulmaukset, 

oikeanlaiset liikkeet, saisi esiintyä paremmin. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Bonel Zimpson FIN46711/07 

Hyvä tyyppi, vahva uros, maskuliininen pää, tarvitsee voimakkaamman alaleuan, erinomainen niska 

ja rinta, etuosa pitäisi olla parempi, hyvä säkä, tarpeeksi voimakas ylälinja, oikeanlaiset kulmaukset, 

tarpeeksi hyvät sivuliikkeet, etuliikkeiden pitäisi olla paremmat. 

AVO ERI2 PU3 

 

Herdolf Chosen Rya’c FIN46566/07 

Oikeanlainen tyyppi, keskivahva luusto, elegantti pää, erinomainen niska, oikeanlainen rinta, 

tarpeeksi hyvä ylälinja, hieman lyhyt lanne, oikeanlaiset takakulmaukset, tarpeeksi hyvät liikkeet. 



AVO ERI3 

 

Konic Blue’s Gunther FIN37652/05 

Erinomainen tyyppi, elegantti, erinomainen pää, hyvä niska ja rinta, etuosa voisi olla parempi, 

tarpeeksi voimakas ylälinja, oikeanlaiset kulmaukset, hyvät liikkeet, tarvitsee lisää massaa. 

AVO ERI1 PU1 ROP SERT FI MVA CACIB 

 

Saradane’s Flirty Boy FIN40542/05 

Poissa 

 

valioluokka 

 

Genadda Communis Sensus FIN16211/06 

Oikeanlainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, oikeanlainen niska, hyvä rinta, ylälinja saisi olla 

parempi, hyvät takakulmaukset, häntä liian korkea, tarpeeksi hyvä turkin kunto, oikeanlaiset 

liikkeet. 

VAL ERI1 PU4 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Kozmic Blue’s Lady FIN29669/08 

Oikeanlainen tyyppi, keskivahva, feminiini pää, hyvä niska, hyvä syvä rinta mutta pitäisi olla 

leveämpi, etuosa voisi olla leveämpi, hyvä säkä, pehmeä ylälinja, hyvät etukulmaukset, tarpeeksi 

hyvät liikkeet. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Saradane’s Katies Dreams FIN22915/08 

Oikeanlainen tyyppi, keskivahva luusto, feminiini pää, tarvitsee paremman otsapenkereen ja 

täyteläisemmän kuonon, hyvä niska, rinnan pitää kehittyä lisää, tarvitsee lisää temperamenttia ja 

kehäkäyttäytymistä, tarpeeksi voimakas ylälinja, tarvitsee paremmat kulmaukset taakse, tarpeeksi 

hyvät liikkeet. 

NUO H 

 

Saradane’s Keep Up Girl FIN22912/08 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, erinomainen niska, hyvä syvä rinta, tarvitsee 

lisää eturintaa, oikeanlainen ylälinja ja kulmaukset, oikeanlaiset liikkeet. 

NUO ERI1 PN2 VASERT VACACIB 

 

avoinluokka 

 

Herdolf Belran Ka’lel FIN46570/07 

Erinomainen tyyppi, erinomainen pää, erittäin hyvä niska ja rinta, tarpeeksi hyvä etuosa, hyvä säkä, 

tarpeeksi hyvä ylälinja, oikeanlaiset kulmaukset, lantio saisi olla parempi, tarpeeksi hyvät liikkeet. 

AVO ERI4 

 

Oldstone’s De Daddy’s Glory FIN12210/08 



Oikeanlainen tyyppi, hyvä niska, hyvä syvä rinta, saisi olla enemmän eturintaa, tarpeeksi hyvä 

etuosa, pehmeä ylälinja, oikeanlaiset etukulmaukset, tarpeeksi hyvät takakulmaukset, liikkeet 

saisivat olla voimakkaammat. 

AVO EH 

 

Saradane’s Invicible Love FIN27802/07 

Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, oikeanlainen pää, saisi olla elegantimpi, hyvä niska, hyvä syvä rinta, 

avoimet etukulmaukset, oikeanlaiset liikkeet. 

AVO ERI2 PN3 

 

Saradane’s Invincible Love FIN27801/07 

Hyvä tyyppi, oikeanlainen pää, hyvä niska, hyvä syvä rinta, tarvitsee lisää eturintaa, tarpeeksi hyvä 

säkä ja ylälinja, oikeanlaiset liikkeet, lantion asento voisi olla parempi. 

AVO ERI3 

 

Saradane’s Iron Izelle FIN27804/07 

Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, oikeanlainen pää, hyvä niska ja rinta, hieman vapaat kyynärpäät, 

tarpeeksi voimakas ylälinja, hyvät kulmaukset, erinomaiset liikkeet. 

AVO ERI1 PN1 VSP SERT CACIB 

 

valioluokka 

 

Bonel Xara FIN21090/06 

Erinomainen tyyppi, hyvä pää, erinomainen niska ja rinta, hyvä rinta, hieman pehmeä ylälinja, 

jyrkkä lantio, erittäin hyvät liikkeet. 

VAL ERI1 PN4 

 

Saradane’s It’s Our Lady FIN27807/07 

Poissa 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Saradane’s 

Kaikki ryhmän koirat ovat erinomaista tyyppiä, samankokoisia, hyvät päät ja hyvät liikkeet. 

KASV1 KP 


