
Hyvinkää 5.7.2009 

tuomari: Anna- Liisa Heikkinen 

keltainen – tiikerijuovainen 

urokset 

pentuluokka 

Great Hillman´s Dakota FI16578/09 

Erinomainen tyyppi. Hyvät pään mittasuhteet, hyvä huulikulma. Hieman löysät alaluomet. Hyvä kaula. 

Riittävät kulmaukset edessä. Hieman pehmyt selkä. Toivoisin lyhemmän lanneosan, hyvä häntä. Riittävät 

takakulmaukset. Liikkuu ja esiintyy hyvin, miellyttävä luonne. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

junioriluokka 

 

Alder Glade´s Einstein FI20726/08 

Erittäin hyvän tyyppinen sopusuhtainen nuori uros. Kaunis pään profiili. Pään mittasuhteet hyvät. Hyvä 

huulikulma. Miellyttävä ilme. Hyvä kaula. Tiivis selkä. Voisi olla vähän paremmin kulmautunut etuosa. Hyvä 

häntä. Riittävät takakulmaukset. Esiintyy hyvin. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta hieman löysästi 

edestä. Hyvä luonne. 

JUN ERI1 PU4 VASERT 

 

Genedda Iure Proprio FI37468/08 

Hyväntyyppinen, sopusuhtainen nuori uros. Kuonon ja kallon mittasuhteet oikeat, mutta voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat ja kuononselkä saisi olla suorempi. Hyvä kaula. Riittävät kulmaukset edessä. Tiivis 

runko. Takaosa saisi olla paremmin kulmautunut. Liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä. Hieman pysty lantio 

ja ajoittain turhan korkea häntä. 

JUN EH2 

 

nuortenluokka 

 

Chic Carelia´s Candyman FI49315/07 

POISSA 

 

Great Bel´s Walther FI29341/08 

Erinomainen tyyppi, Hyvät mittasuhteet. Kaunis pään profiili, sekä kuonon ja kallon mittasuhteet. Hyvä 

huulikulma. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Tiivis runko. Hyvät raajat. Liikkuu 

hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Miellyttävä luonne. 

NUO ERI1 PU3 SERT 

 

Harry FI15127/08 

POISSA 

 

Ritzypal´s Dracula FI51263/07 



Erittäin hyvän tyyppinen uros, jolla kauniit ääriviivat. Oikean pään mittasuhteet. Hyvä huulikulma. Hieman 

epätasainen purenta. Kaunis kaula. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Lanneosa voisi olla hieman 

lyhyempi ja koira on kovin hoikassa kunnossa. Saisi liikkua paremmin edestä. 

NUO EH2 

 

valioluokka 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Erinomainen tyyppi. Sivulta katsottuna hieman pyöreä kallo, edestä katsottuna leveä. Vahva kuono-osa. 

Hyvä huulikulma. Hyvä kaula ja kaunis kaulan kaari. Hieman etuasentoiset lavat. Vahva runko. Riittävät 

takakulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi. Kantaa ajoittain häntäänsä liian korkealle. Miellyttävä 

luonne. 

VAL ERI2 PU2 

 

Edendane´s Henry Higgins FI37095/03 

Erittäin hyvän tyyppinen. Voimakas, mutta kuitenkin tyylikäs. Hyvä pään profiili ja kuonon ja kallon 

mittasuhteet. Edestä katsottuna kallo-osa voisi olla hieman kapeampi. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut 

etuosa. Erinomainen eturinta. Vahva runko. kaunis takaosa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta löysästi 

edestä. Miellyttävä luonne. 

VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS1 

 

veteraanit 

 

Edendane´s Shere Khan FI17295/01 

Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen uros. Ikäisekseen hyvässä kunnossa. Oikeat kuonon ja kallon mittasuhteet 

ja hyvä pään profiili. Hyvä kaula. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Tiivis runko. Lanneosa voisi olla 

aavistuksen lyhempi. Liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi. Miellyttävä luonne. voisi olla rungossa hieman 

enemmän massaa. 

VET ERI1 VSP-VET 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Alder Glade´s Ramona FI28549/08 

Erinomainen tyyppi. Hyvät pään mittasuhteet rungossa ja päässä. Hyvä pään profiili. Riittävä huulikulma. 

Kaunis kaula. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät suorat eturaajat. Saisi liikkua 

tiiviimmin edestä. Hieman pysty lantio. Miellyttävä luonne. 

JUN EH2 

 

Alpine´s Reach For Ultima Thule FI17262/09 

Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu. Kuonon ja kallon mittasuhteet oikeat, mutta otsapenger voisi olla 

vähän voimakkaampi ja kuono-osa saa vielä täyttyä. Kaunis kaula. Voisi olla voimakkaammin kulmautunut 

edestä ja takaa. Ylälinja saisi olla suorempi ja liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne. 

JUN EH3 



Heritage Hills Myles Of Style FI59355/08 

Erinomainen tyyppi. Hyvä pään profiili ja kuonon ja kallon mittasuhteet. Otsapenger voisi olla aavistuksen 

voimakkaampi. Kaunis kaula. Riittävät kulmaukset edessä. Hyvä vahva takaosa. Suorat hyvät eturaajat. 

Liikkuu hyvin. 

JUN ERI1 PN4 VASERT 

 

avoinluokka 

 

Alder Glade´s Lolita FI28440/04 

Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu. Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Oikeat mittasuhteet päässä. 

Hyvä huulikulma. Kaula voisi olla vähän pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut. Tiivis runko. Riittävät 

takakulmaukset. Luusto voisi olla hieman vahvempi. Liikkuu hyvin takaa, edestä ahtaasti. 

AVO EH3 

 

C´mon Pretty Woman FI45525/04 

Erinomainen tyyppi. Hyvät ääriviivat. Hyvät mittasuhteet päässä. Riittävä huulikulma. Kuonon selkä voisi 

olla suorempi. Kaunis kaula ja niskan kaari. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Olisi enemmän edukseen 

jos rungossa olisi enemmän massaa. Voisi liikkua hieman pidemmällä askeleella. Seistessä kauniit linjat. 

AVO ERI2 

 

Great Master Lilja Forever FI36061/03 

POISSA 

 

Ritzypal´s Cool Mystery FI48830/06 

Erinomainen tyyppi. Tyylikäs sivukuva. Otsapenger voisi olla hieman korostuneempi. Oikeat kuonon ja 

kallon mittasuhteet. Kaunis kaula ja niskan kaari. Hieman etuasentoiset lavat. Riittävä runko. Hyvä takaosa. 

Liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 PN3 SERT 

 

valioluokka 

 

Alder Glade´s Daphne Great-M FI35389/05 

POISSA 

 

Edendane´s Audrey Hepburn FI37098/03 

Erinomainen tyyppi. Kauniit ääriviivat. Kuonon ja kallon mittasuhteet oikeat. Sopiva huulikulma. Kaunis 

kaula ja niskan kaari. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tiivis runko. Hyvät suorat eturaajat. Liikkuu hyvin 

takaa, edestä hieman löysästi. Miellyttävä luonne. 

VAL ERI2 PN2 

 

Edendane´s Pirate´s Gold FI32929/07 

Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet, hyvä pään profiili ja kaula. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. 

Hyvä runko. Hyvät raajat. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne. Kaunis tasapainoinen kokonaisuus. 

VAL ERI1 PN1 VSP 

 



veteraaniluokka 

 

Helisain Dominica FI38985/00 

Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani narttu, jolla hyvät mittasuhteet päässä ja rungossa. Miellyttävä 

ilmeinen pää. Kaunis kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tiivis runko. Liikkuu hyvin takaa, edestä 

löysästi. Miellyttävä luonne. 

VET ERI1 ROP –VET 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Alger Glade´s 

POISSA 

 

Kennel Edendane´s 

Ryhmä erittäin hyvän tyyppisiä sopusuhtaisia koiria. Ikäerosta huolimatta yhtenäinen tyyppi. Kauniit pään 

profiilit, hyvät kaulat ja tiiviit rungot. Kaikilla hyvät suorat eturaajat ja miellyttävät luonteet. Erinomaisia 

koiria kaikki. 

KASV1 KP ROP-KASV 

 

tuomari: Anita Alatalo 

 

musta – harlekiini 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Absolut FI55353/08 

9kk vanha, hyvänkokoinen hyvät ääriviivat omaava uros. Hyvä purenta. Huulikulma voisi olla hieman 

parempi. Näkyvä sidekalvo häiritsee ilmettä. Hyvä kaula, hieman kaulanalusnahkaa. Hyvä selkä ja 

rintakehän syvyys. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu vielä 

kovin löysästi edestä ja hieman epävakaasti takaa. Ei nauti tänään kehästä. Tarvitsee aikaa. 

JUN H 

 

Danemanian Sunking FI32760/08 

1 ½ vuotias tyylikäs, hyvänkokoinen uros. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Kevyet korvat. Hyvä kaula ja selkä. 

Erinomainen rintakehä ja lupaava eturinta. Hyvä luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Aavistuksen lyhyt häntä. 

Liikkuu joustavasti hyvällä sivuaskelleella, mutta vielä edestä ranteet läpsyttävät. Mukava luonne. Esitetään 

hyvin. Lupaava. 

JUN EH1 

 

Hoppingham´s Aberdeen Angus FI45524/08 

13kk, hyvänkokoinen, aavistuksen pitkärunkoinen uros. Löysä saksipurenta. Otsapenger voisi olla 

merkitympi. Hyvä kaula. Tasapainoinen selkä. Rintakehä tulee täyttyä, varsinkin alaosastaan. Samoin 



eturinnan. Vahva luusto. Kauniit tiiviit käpälät. Riittävät takakulmaukset. Suora olkavarsi. Liikkuu joustavasti 

hyvällä askelmitalla. Hyvä väritys. Mukava luonne. 

JUN EH3 

 

Jättiläisen uranut FI62942/08 

POISSA 

 

Jättiläisen Vipunen FI56911/08 

9kk vanha erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Hyvä purenta. Huulikulma voisi olla selvempi ja turhan 

näkyvät sidekalvot häiritsevät ilmettä. Erinomainen kaula, selkä ja säkä. Lupaava eturinta ja hyvä rintakehän 

syvyys. Hyvä luusto. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla. Miellyttävä käytös, esitetään hyvin. 

JUN EH2 

 

Perfect Sunshine Charming One FI50978/08 

10kk vanha, kookas uros. Hyvä purenta. Turhan paljon huulia ja kaulanalusnahkaa. Tummat silmät, mutta 

turhan näkyvät sidekalvot häiritsevät ilmettä. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkä. Lupaava eturinta. Hyvä 

rintakehän syvyys. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Luisu lantio. Liikkuu takaraajat rungon alla. Miellyttävä 

käytös. Raskaasti merkitty harlekiini. 

JUN H 

 

nuortenluokka 

 

Genedda Fortunae Filius FI48047/07 

23kk hyvin epävarmasti käyttäytyvä nuori herra, joka varoitus murisee, joka ei anna katsoa hampaita eikä 

kiveksiä. Valitettavasti tämän vuoksi palkintosija hyl muuten lupaavalle koiralle. 

NUO HYL 

 

Kristofer Robin FI27388/08 

23kk ranskaasti merkitty harlekiini. Hyvä purenta. Hyvät silmät, korvat ja oikeat päänlinjat. Hyvä kaula, säkä 

ja selkä. Hyvä rintakehä  ja lupaava eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hyvät 

käpälät. Liikkuu erinomaisella askelpituudella joustavasti. Rauhallinen käytös. Esitettiin mallikkaasti. 

NUO ERI1 

 

avoinluokka 

 

Danemanian Pikku Äijä FI25845/07 

2 vuotias, tyylikäs erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava uros. Hyvä purenta. Kauniit 

tummat silmät. Otsapenger voisi olla voimakkaampi ja kuivat alahuulet. Erinomainen säkä ja selkä. Hyvä 

rintakehän syvyys ja eturinta. Erinomaisesti kulmautuneet takaraajat. Suora olkavarsi. Liikkuu erinomaisella 

askelmitalla joustavasti. Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen. 

AVO ERI1 PU3 VASERT 

 

Don Vito´s Caraighan FI34108/06 



3 vuotias vahva uros. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Hyvät silmät, korvat. Erinomainen kaula. Ihana 

eturinta ja rintakehä. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Erinomainen liikkuja. Miellyttävä 

käytös. Esitetään erinomaisesti. 

AVO ERI1 PU2 SERT 

 

Juanrona´s Nordic Carbon FI38103/07 

Poistetaan kehästä. Käyttäytyy aggressiivisesti toisia koiria kohtaan. 

 

Mi´havana Campfire FI14045/07 

2 ½ vuotias. Kovin ilmavan vaikutelman antava lyhytrunkoinen. Hyvä purenta. Turhan näkyvät sidekalvot 

häiritsevät ilmettä ja turhan voimakas kallo-osa. Hyvä kaula ja selkä. Eturinnan tulee täyttyä samoin 

rintakehän. Riittävästi kulmautunut takaa. Pysty olkavarsi. Liikkuu löysästi edestä ja askelmitan tulisi olla 

parempi. Hyvä karva. Esitetään hyvin. 

AVO T 

 

valioluokka 

 

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05 

4 vuotias, voimakas uros. Hyvä purenta. Pää voisi olla hieman pidempi. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula, 

säkä ja selkä. Hyvä rintakehä. Erinomainen eturinta. Erinomaisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. 

Liikkuu joustavasti erinomaisella askelpituudella. Hyvä karva ja väri. Miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

Rainmaster´s Vito Corleone FI52893/07 

2 vuotias suurikokoinen, tyylikäs valiouros. Hyvä purenta. Erinomainen pää. Kaunis kaula, säkä ja selkä. 

Erinomainen eturinta. Lyhyt rintakehä. Erinomaisesti kulmautunut takaosa. Suora olkavarsi. Liikkuu 

erinomaisella askelpituudella, vielä hieman löysästi edestä. Hyvät läiskät ja väri. varma käytös. Esitetään 

erinomaisesti. 

VAL ERI2 PU4 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Amoretto FI53824/08 

10kk vanha, hyvin lupaava, kaunislinjainen narttu. Hyvä purenta. Erinomaiset päänlinjat. Erinomainen 

kaula, säkä ja selkä. Hyvä rintakehä, mutta eturinnan tulee vielä täyttyä. Vielä hieman takakorkeutta. Oikein 

kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Tiiviit käpälät. Liikkuu vielä kinnerahtaasti takaa. Hyvällä askelmitalla 

sivusta katsoen. Varma käytös. Esitetään erinomaisesti. 

JUN EH 

 

Danemanian Restless Heart FI32780/08 

16kk vanha. Tyylikäs narttu, jolla erinomainen pää. Erinomainen kaula, säkä ja selkä. Lupaava eturinta ja 

rintakehä. Oikein kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Hyvät tiiviit käpälät. Erinomainen liikkuja. Varma 

käytös. Lupaava. 



JUN ERI2 

 

Hoppingham´s Hays Converter FI45526/08 

Ihastuttava 13kk tyylikäs juniorinarttu. Hyvä pää, silmät ja korvat. Ihana kaula, säkä ja selkä. Hyvä rintakehä, 

mutta eturinnan tulee vielä täyttyä. Oikeinkulmautuneet, hyvä luustoiset raajat. Hyvät käpälät. 

Erinomainen liikkuja. Lupaava. Varma käytös. Esitetään hyvin. 

JUN ERI1 PN4 

 

Perfect Sunshine Cher-Lady FI50973/08 

10kk vanha, tänään hieman malttamaton nuori neiti. Hyvä purenta. Hyvät silmät, mutta näkyvä sidekalvo 

häiritsee ilmettä. Loiva otsapenger. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Eturinnan tulee kovasti täyttyä. Hyvät 

kulmaukset, mutta seisoo mielellään ranskalaisittain käpälät ulospäin. Liikkuu löysästi edestä, muuten ok. 

Raskaasti merkitty väri. Ei viihdy tänään kehässä. 

JUN H 

 

Perfect Sunshine Choose Me FI50974/08 

10kk. Tyylikäs, lupaava harlekiini tyttö. Hyvä pää, purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula, säkä ja selkä. Hyvä 

rintakehä. Hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelpituudella. 

Varma käytös. Hyvä läiskitys. Esitetään edukseen. 

JUN ERI3 

 

Perfect Sunshine Cry Baby FI50972/08 

100kk vanha, vielä kovin pentumaisen vaikutteen antava jopa tähän luokkaan. Hyvä purenta. Lupaava pää, 

mutta otsapenger voisi olla merkitympi. Erinomainen kaula, säkä ja selkä. Rintakehän tulee täyttyä 

varsinkin etuosastaan samoin eturinnan. Tänään antaa hieman ilmavan vaikutelman. Hyvät 

takakulmaukset, riittävät edessä. Liikkuu löysästi edestä. Mukava käytös. Esitetään hyvin. 

JUN H 

 

Pulmupekkoi FI40678/08 

13kk tyylikäs hyvänkokoinen narttu. Erinomainen nartun pää, hyvä purenta. Kaunis kaula, upea säkä. 

erinomainen selkä. Hyvä rintakehä ja lupaava eturinta. voisi olla hieman kulmautuneempi takaa. Riittävät 

etukulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, joustavasti. Varma käytös. Esitetään edukseen. 

JUN ERI4 

 

nuortenluokka 

 

Alba FI20325/08 

Tyylikäs 16kk vanha narttu, jolla erinomainen nartun pää. Hyvä purenta, kauniit silmät. Hyvä kaula, säkä ja 

selkä. Erinomainen rintakehä, vielä puutteellinen eturinta. Hyvä luusto. Erinomaiset takakulmaukset. Suora 

olkavarsi. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Valitettavasti koiran pohjaväri on suttuinen niin rungossa kuin 

päässäkin, se häiritsee kokonaisuutta ja määrää myös palkinnon. Varma käytös. 

NUO H 

 

C´mon You Can Do It FI24482/08 



Lähes 2 vuotias ihastuttava, erinomaista rotutyyppiä edustava harlekiini narttu, jolla erinomainen nartun 

pää. Kaunis kaula, säkä ja selkä. Oikein kulmautunut. Vahvaluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisesti mennen 

tullen. Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen. 

NUO ERI1 PN1 ROP SERTI 

 

avoinluokka 

 

Angelika DI44973/06 

3 vuotias keskikokoinen narttu. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat, loivahko otsapenger. Hyvä kaula, säkä ja 

selkä. Riittävä rintakehä. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvät takakulmaukset. Suora olkavarsi. Hyvät 

käpälät. Liikkuu joustavalla askeleella. Kovasti roikkuvat nisät häiritsevät yleisilmettä. Mukava käytös. 

Esitetään erinomaisesti. 

AVO EH3 

 

Danemanian Queen Of Hearts FI28107/07 

Lähes 2v. tyylikäs narttu. Erinomainen pää, joskin hieman loivahko otsapenger. Kaunis kaula ja säkä. Hyvä 

selkä, rintakehä. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman suora olkavarsi. Erinomainen luusto ja käpälät. 

Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla. Varma käytös. Hyvin esitetty. 

AVO ERI2 

 

Jättiläisen Lutukka FI13886/06 

POISSA 

 

Jättiläisen Mangolia FI37702/06 

3 vuotias, hyvänkokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, joka ei tänään nauti esillä olemisesta. Hyvä 

purenta. Hyvin ilmavat korvat. Kaunis kaula ja säkä. Huulikulma voisi olla hieman parempi. Hyvä selkä ja 

rintakehä. Eturinnan tulisi täyttyä. Erinomaisesti kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Hyvä luusto. Liikkuu 

erinomaisella askelmitalla. Ammattitaitoinen esittäminen. 

AVO EH4. 

 

Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04 

51/2 vuotias hyvänkokoinen narttu. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat ja erinomainen ilme. Hyvät korvat. 

Kaula voisi olla hieman pidempi. Hyvä säkä ja selkä. Erinomainen rintakehä ja eturinta. Hyvin kulmautuneet 

vahvaluustoiset raajat. Hyvät käpälät. Liikkuu erinomaisella askeleella joustavasti ja iloisesti itsensä 

erinomaisesti kantaen. Varma käytös. 

AVO ERI1 PN2 VASERT 

 

Nordic Giant´s Back To Jättiläisen FI27645/08 

2 vuotias hyvänkokoinen, mutta tänään vielä ilmavan vaikutelman antava narttu. Hyvä purenta.Ttäysin eri 

suuntaiset pään linjat. Loiva otsapenger, jotka antavat koiralle vieraan ilmeen. Hyvä kaula ja selkä. Riittävä 

rintakehä, mutta eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Hyvät takakulmaukset, riittävät edessä. Riittävä luusto. 

Liikkuu löysästi edestä. Oikea läiskitys. Ihana luonne. 

AVO T 

 

valioluokka 



Danemanian Inka Of S´henge FI13527/04 

Kohta kuusi vuotias, erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvin kaunislinjainen pää, kauniit silmät. Hieno 

selkä ja säkä. Tilava rintakehä ja tilava eturinta. Runsaasti kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisesti 

mennen tullen. Valiotittelinsä arvoinen. 

VAL ERI1 

 

Ozaenas Liquid Gold FI17908/05 

POISSA 

 

veteraaniluokka 

 

Danemanian Calla Camelina FI26287/99 

10 ½ vuotias ihastuttava erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, joka kunniaksi omistajalleen. 

Oikeanlinjainen pää, hyvä kaula ja selkä ja säkä. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Oikein kulmautuneet 

vahvaluustoiset raajat. Liikkuu vielä joustavasti. Varma käytös. Ihana mummo jolla paljon vuosia lisää. 

VET ERI1 PN3 ROP- VET 

 

Jättiläisen Barbarea FI25994/99 

10 vuotias erinomaisessa kunnossa esitetty vanha rouva, joka vielä kunniaksi omistajalleen. erinomainen 

pää. Ilmavat korvat . Kaunis kaula, säkä ja selkä. Oikein kulmautuneet raajat. Hyvä rintakehä. Hyvä luusto. 

Vielä erinomainen liikkuja. Raskaasti merkitty harlekiini, jonka pohjaväri voisi olla parempi. 

Varmakäytöksinen mummo. 

VET ERI1 ? 2? 

 

Jättiläisen Batseba FI25999/99 

10 vuotias voimakas hyvänkokoinen veteraani narttu, jonka pää voisi olla kuivempi. Löysää kaulanahkaa. 

Hyvä säkä, selkä ja rintakehä. Erinomaisesti kulmautunut takaa, suora olkavarsi. Hyvä luusto. Tiiviit käpälät. 

Liikkuu vielä kuin nuoret tytöt. Varmakäytöksinen mummeli. 

VET ERI3 

 

Jättiläisen Bebe FI25995/99 

POISSA 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Danemanian 

Neljästä eri yhdistelmästä koostuva hyvä tasainen ryhmä. yhtenäiset päätyypit. erinomaisesti liikkuvia 

koiria. varmakäytöksisiä. Kasvattajan kädenjälki näkyy tuloksessa. 

KASV1 KP ROP-KASV 

 

Kennel Jättiläisen 

Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Hieman epäyhtenäisyyttä päissä. Hyvin liikkuvia ja oikein 

rakentuneita yksilöitä. 

KASV2 KP 

 



siniset 

 

urokset 

 

nuortenluokka 

 

Bonel Zackpot FI46715707 

2 vuotias erinomaisen koon ja voimakkuuden omaava tyylikäs uros. Oikeat pään linjat. Hyvät silmät ja 

korvat. Kaunis kaula, säkä ja hyvä selkä. Riittävä rintakehä, mutta eturinnan tulee vielä täyttyä. 

erinomaisesti kulmautunut takaosa. Pysty olkavarsi. Liikkuu vielä löysästi edestä. Varma käytös. esitetään 

erinomaisesti. Lupaava. 

NUO EH1 

 

Oldstone´s Buux´s Dude FI12205/08 

1 ½ vuotias, hyvänkokoinen, aavistuksen pitkä runkoisen vaikutelman antava uros.  Hyvä pää ja purenta. 

Kaunis kaula, hyvä säkä, tiivis selkä. Lupaava rintakehä ja eturinta. hieman pitkä lanne. tasapainoisesti 

kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla. Varma käytös. 

NUO EH2 

 

avoinluokka 

 

Herdolf Chosen Rya´c FI46566707 

23kk vanha tyylikäs keskikokoinen uros. Hyvä pää, purenta, silmät ja korvat. Erinomainen kaula, hyvä 

eturinta, mutta aavistuksen lyhyt rintakehä. Lyhyt lantio. Reisi voisi olla leveämpi. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla joustavasti. Miellyttävä käytöksinen. Esitetään 

edukseen. 

AVO ERI1 PU1 VSP SERT 

 

Herdolf Darth Vader FI41560/04 

5 vuotias suurikokoinen hieman raskasrakenteinen uros. Hyvä pää. Ilmettä häiritsee näkyvät sidekalvot. 

Hyvä kaula ja selkä. Hyvä rintakehä, mutta eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Seisoo mielellään käpälät 

ulospäin. Toivoisin hieman paremman polvikulmauksen. Liikkuu hyvin epävarmoin kinterein. Miellyttävä 

käytös. Esitetään edukseen. 

AVO H 

 

nartut 

 

nuortenluokka 

 

Bonel Zara Odessa FI46709/07 

Lähes 2 vuotias keskikokoinen narttu, jolla erinomainen pää. Hyvä kaula ja säkä. Tänään köyristää 

lanneosaansa ja lantio luisu. Hyvä rintakehän syvyys. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvä luusto. Liikkuu vielä 

löysästi edestä ja saisi olla tehokkaampi takatyöntö. Miellyttävä käytös. Tarvitsee aikaa. 

NUO EH1 

 



avoinluokka 

 

Herdolf Belran Ka´lel FI46570/07 

Lähes 2 vuotias tyylikäs, hyvänkokoinen narttu. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Silmien näkyvä sidekalvo 

häiritsee ilmettä. Kaunis kaula ja säkä, hyvä selkä. Erinomainen rintakehä, riittävä eturinta. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Hyvä käytös. 

AVO ERI2 PN4 

 

Mantra Del Plassa FI35530/08 

2 vuotias, tyylikäs vahva narttu. Erinomainen pää, purenta. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Erinomainen eturinta. 

Hyvät kulmaukset edessä mutta toivoisin hieman enemmän polvikulmausta. Hyvä luusto. Liikkuu 

erinomaisella askelmitalla joustavasti. Miellyttävä kokonaisuus. 

AVO ERI1 PN3 VASERT 

 

valioluokka 

 

Bonel Xara FI21090/06 

3 vuotias, tyylikäs valionarttu. Hyvä pää ja purenta. Hyvät korvat. Hyvä kaula, säkä, tiivis selkä, hyvä 

rintakehän syvyys, mutta eturinnan tulee täyttyä. Riittävästi kulmautunut. Hyvä luusto. Lyhyt häntä. Liikkuu 

joustavasti. Miellyttävä kokonaisuus. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

2 vuotias, hyvänkokoinen, kaunislinjainen narttu. Erinomainen pää, purenta, kaunis kaula ja säkä. 

Erinomainen selkä. Erinomainen rintakehän syvyys, mutta sen tulee täyttyä alaosastaan. Seisoo 

ranskalaisittain käpälät ulospäin. Hyvä luusto. Liikkuu löysästi edestä, muuten ok. Varmakäytöksinen. 

Esitetään edukseen. 

VAL ERI2 PN2 SERT FIMVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


