
Suonenjoki 9.8.2009 

tuomari: Paula Rekiranta 

keltainen-tiikerijuovainen 

urokset 

pentuluokka 

Grandman´s Hey C´mon FI18067/09 

8kk tasapainoisesti kehittynyt urospentu, jolla erinomainen luusto. Hyvä pään pituus, hieman takaluisu 

kallo ja ilmavat korvat. Tyylikäs kaula, erinomainen eturinta. Hieman luisu lantio. Hyvä kinnerkulmaus. 

Liikkuu ikäisekseen hyvin. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

valioluokka 

 

Abragabra´s Fantastic Phenom FI33154/04 

Tyypiltään erinomainen näyttävä uros. Hyvä maskuliininen pää, oikea ilme. Hyvä kaula, erinomainen 

eturinta ja rintakehä. Aavistuksen pitkä lanneosa, erinomaiset kulmaukset, luusto ja käpälät. Tehokkaat 

liikkeet. 

AVO ERI1 PU1 ROP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Alder Glade´s Ramona FI28549/08 

Erittäin tyylikäs nuori narttu, joka kantaa itsensä hyvin. Hyvät pään linjat. Kuono-osa voisi olla hieman 

täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula. Ikäisekseen riittävä rinnan syvyys. Hieman niukat, mutta 

tasapainoiset kulmaukset. hieman luisu lantio. Liikkuu erittäin hyvin. 

JUN ERI1 PN3 SERTI 

 

Chic Carelia´s Darina FI41625/08 

Erittäin hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, jolla hyvä pään malli. Tummat silmät. Elegantti 

kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä luusto. Liikkuu edestä hyvin, takaa 

hieman lyhyellä askeleella ja takapotku saisi olla tehokkaampi.  

JUN ERI2 PN4 VASERT 

 

Chic Carelia´s Deanna FI41626/08 

Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus, hieman takaluisu kaula. 

Silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula, vielä hieman litteä rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Vielä 

erittäin löysät etuliikkeet ja hieman heikot kintereet. 

JUN EH3 

 

nuortenluokka 



 

Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08 

Vielä kovin ilmavan vaikutelman antava nuori narttu, joka on vielä kovin kapearunkoinen. Hyvät päänlinjat. 

Hyvät silmät. Hyvä kaula. Pystyt lavat ja suora olkavarsi. Rintakehän tulee kehittyä, riittävät 

takakulmaukset. Hyvät yhdensuuntaiset liikkeet. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Alder Glade´s Loretta FI28441/04 

Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä tyylikäs narttu. Erittäin hyvät pään linjat, kaunis ilme, 

erinomainen kaula ja ylälinja. hieman matala rintakehä. Suora olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Koira on 

liikkeerrä erittäin löysä edestä ja voimaton takaa. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Alder Glade´s Daphne Great- M FI35389/05 

Erittäin hyvän tyyppinen tiivisrunkoinen narttu, jolla hyvät pään linjat. Erinomainen ilme. Kaunis kaula ja 

eturinta. Hyvä tiivis runko, hieman niukat kulmaukset etenkin takana. Vaivattomat liikkeet. 

VAL ERI1 PN1 VSP 

 

Alder Glade´s Dearie FI35391/05 

Erittäin hyvän tyyppinen vankka narttu. Hyvä kallo. Hieman kapea kuono-osa. Hyvät silmät ja ilme. 

Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu erittäin 

hyvin. 

VAL ERI2 PN2 

 

kasvattajaluokka 

 

Alder Glade´s 

Ryhmä tyypiltään erittäin hyviä yksilöitä. Erittäin hyvät pään pituudet ja ilmeet. Hyvät luustot. Yhtä lukuun 

ottamatta erittäin hyvät liikkeet. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS4 KASV. 

 

 

musta-harlekiini 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Danemanian Tyylilyyli FI62269/08 

PEN POISSA 

 



urokset 

 

junioriluokka 

 

Dinastia Lexa Efim FI22724/09 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt nuori uros. Voimakas syvä ja pyöristynyt kallo. Vahva kuono-osa. 

Niukka otsapenger. Hieman ahdas purenta. Vahva kaula, ikäisekseen hyvä rintakehä. Vielä ahdasasentoiset 

eturaajat. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkeessä vielä kovin löysä etenkin edestä. 

JUN EH1 

 

avoinluokka 

 

C´mon Yabba Dabba Doo FI24483/80 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet. Pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja 

kuono-osa hieman täyteläisempi. Hyvä kaula, riittävä eturinta. Hieman suora olkavarsi. Hyvä rinnan syvyys. 

Oikein kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin ja kantaa itsensä hyvin liikkeessä. 

AVO ERI1 PU1 VSP SERTI 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Danemanian Rosered Dream FI32781/08 

Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, jolla melko hyvät päänlinjat, hyvä ilme. Tyylikäs kaula. Saisi olla 

voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä rinnan syvyys, reisi voisi olla leveämpi. Hyvä luusto. 

Hieman matalat käpälät. Liikkuu hyvin. 

JUN EH2 

 

Dogiwogin Ft Ja´Quealah FI57892/08 

10kk Elegantti nuori narttu, joka esitetään hieman heikossa kunnossa. Hyvä pitkä pää, kaunis ilme. Kapea 

kaula. Hieman niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen riittävä rinnan syvyys. Hieman luisu 

lantio. Hyvä luusta ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. 

JUN ERI1 PN3 SERTI 

 

valioluokka 

 

Bonel S´aiDee Dogiwogi FI24283/04 

Tyypiltään erinomainen narttumainen kokonaisuus. Hyvät pään linjat. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. 

Erinomainen kaula ja lavat. Hyvä runko, raajat ja kulmaukset. Yhdensuuntaiset liikkeet. 

VAL ERI2 PN2 

 

Tellus Danes Yeriel FI12526/07 

Vankka hyväluustoinen narttu, jolla erinomaiset pitkät ja tehokkaat liikkeet. Yhdensuuntaiset pään linjat, 

otsapenger saisi olla selvempi. Riittävä kaula, hyvä eturinta. Tilava runko. Erinomainen luusto ja käpälät. 

väritys ok. 



VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

 

sininen 

 

urokset 

 

valioluokka 

 

Bonel Uruk- Hai FI46508/05 

Typiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros. Hieman syvä kallo. Hyvä ilme. Erinomainen kaula ja 

eturinta. Hyvät kulmaukset, luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin, iloinen luonne. 

VAL ERI1 PU1 ROP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Bonel Ä-Yön Monica FI52859/08 

Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman pyöristynyt kallo, 

kuono-osa saisi olla pidempi ja silmäluomet tiiviimmät. tyylikäs kaula. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. 

Riittävästi kulmautuneet raajat. Vielä hieman pentumaiset liikkeet. 

JUN ERI1 PN2 VASERT 

 

nuortenluokka 

 

Della´s World Premiere FI34774/08 

Linjakas erittäin hyvin liikkuva nuori narttu. Hyvä pään pituus. Vaaleat silmät. Elegantti kaula, korkea säkä. 

Hyvin kehittynyt rintakehä. Erinomainen takaosa. Linjakas, narttumainen kokonaisuus. 

NUO ERI1 PN1 VSP SERTI 

 

avoinluokka 

 

Bonel Zara Odessa FI46709/07 

Erittäin hyvän tyyppinen, aavistuksen matalaraajainen narttu. Pää saisi olla hieman pidempi ja kaula 

tasaisempi. Vahva kaula, hyvä eturinta. Syvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä 

askelpituus. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Bonel Viktoria FI46546/05 

VAL POISSA 

 



kasvattajaluokka 

 

Bonel 

KASV POISSA 


