
TAMPERE  15.2.2009 

Tuomari: Matti Luoso 
 
musta/harlekiini 
 
nartut 
 
pentuluokka 
 
Mi`havanna Destinys Star FIN37537/08 
Erittäin hyväntyyppinen, tasapainoisesti kehittynyt narttupentu. Hyvä pään pituus. Pään linjat vielä hieman 
eriävät. Hyvä luusto. Käpälien tulisi olla tiiviimmät. Hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. Sopivat kulmaukset. 
Kaunis sivuaskel, hyvä mantteliväritys. Voisi esiintyä hieman vapautuneemmin. 
PEN1 KP ROP-PENTU 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Venco V`t Buitengebeuren N.H.S.B 2700924 
Hyväntyyppinen, vielä hieman narttumainen junioriuros. Kuono-osan tulisi olla pidempi. Vahva kallo-osa. 
Hyvä purenta. Hyvä kaula. Hyvät raajat ja käpälät. Luusto saa vielä voimistua. Lyhyt rintakehä. Kulmaukset 
saisivat olla vahvemmat. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä vielä löysästi. Hyvä luonne. 
JUN H 
 
nuortenluokka 
 
Genedda Fortunae Filius FIN48047/07 
Erittäin hyväntyyppinen, voimakasrakenteinen nuori uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Melko paljon huulia. 
Vahva kaula. Samoin luusto. Melko hyvät käpälät. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä 
mantteliväritys. Hyvä luonne. 
NUO EH1 
 
Jättiläisen Robust Rocker FIN53237/07 
Hyväntyyppinen, sopivankokoinen uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Melko loiva otsapenger. Hyvä purenta. 
Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä voimistua ja etukulmaus saisi olla parempi. Hyvä 
polvikulma. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella. Mantteliväritys ei täydellinen. Hyvä luonne. 
NUO H 
 
avoinluokka 
 
Genedda De Improviso FIN44434/07 
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen uros. Hyvät pään linjat. Pään pituutta voisi olla enemmän. Hyvä 
purenta. Korvien asento voisi olla parempi. Hyvä kaula. Luusto saisi olla vahvempi. Hyvät käpälät. Hyvä 
runko. Suora olkavarsi. Hyvä polvikulma. Liikkeessä korkea häntä. Hyvä luonne. 
AVO EH3 
 
Juanrona`s Nordic Carbon 
AVO POISSA 
 
Jättiläisen Junkmail FIN13834/05 



Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi 
silmien alta. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Samoin luusto ja käpälät. Hieman pukkijalkainen. Runko voisi olla 
täyteläisempi ja eturinta vahvempi sekä etukulmaus parempi. Saisi liikkua pidemmällä askeleella, liikkeessä 
hieman korkea häntä. Hyvä luonne. 
AVO H 
 
Magic Alaunt Elokuun Väinö 
AVO POISSA 
 
Megappon Larderello FIN41830/06 
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen uros, joka saisi esiintyä hieman itsevarmemmin. Hyvä pään 
pituus, melko yhtenäiset linjat. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi ja silmäluomet hieman 
tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula, samoin luusto. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä runko. Hyvä 
eturinta. Suora olkavarsi. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä mantteliväritys. Voisi esiintyä itsevarmemmin. 
AVO EH2 
 
Mihavna Bodom Minnas FIN17742/06 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä pään pituus ja linjat. Hyvä purenta. Vilkkuluomet häiritsevät. Vahva kaula 
ja luusto. Erittäin hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Hyvät käpälät. Saisi liikkua paremmalla taka-askeleella. 
Erittäin hyvä harlekiiniväritys ja hyvä luonne. 
AVO ERI1 PU1 SERTI FI MVA VSP 
 
valioluokka 
 
Bonel Sebastian FIN24280/04 
Erittäin hyväntyyppinen tasapainoinen uros. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi. Hieman avonaiset silmät, 
jossa vilkkuluomet häiritsevät. Vahva kaula ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Suora olkavarsi. Hyvä 
polvikulma. Hieman luisu lantio. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 
VAL ERI1 PU2 
 
Megappon Tintiddii FIN26832/02 
Erittäin hyväntyyppinen, kaunislinjainen uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi 
ja korvat pään myötäisemmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hieman pitkät käpälät. Runko saisi olla 
täyteläisempi. Sopivat kulmaukset. Vaivattomat takaliikkeet. Hyvä sivuaskel. Hyvä harlekiiniväritys. Hyvä 
luonne. 
VAL EH2 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Danemanian Special One FIN32765/08 
Erittäin hyväntyyppinen mutta vielä kovin ujosti käyttäytyvä juniorinarttu. Hyvä pään pituus. Pään linjat 
saavat vielä yhtenäistyä. Hyvä purenta. Korvat saisivat olla pään myötäisemmät. Sopiva luusto ja käpälät. 
Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Sopiva luusto. Liikkuu melko hyvin kun haluaa. Luonne saa vielä 
varmistua. 
JUN H 
 
French Kiss From Valvasor`s Land FIN29665/08 
Hyväntyyppinen sopivankokoinen vahvarakenteinen juniorinarttu. Hyvät pään linjat mutta pituutta saisi olla 
enemmän. Vahva kallo-osa. Hyvä purenta. Hyvä luusto ja käpälät. Lyhyt runko. Niukasti kulmautunut niin 



edestä kuin takaa. Luisu lantio. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella. Erittäin hyvä harlekiiniväritys. Rauhallinen 
luonne. 
JUN H 
 
Genedda Hippomania FIN14722/08 
Tyypiltään erittäin hyvä juniorinarttu. Kaunis pää, jossa hyvä pituus ja linjat. Hyvä kaula. Sopiva luusto. 
Hyvät käpälät. Hyvä runko. Pitkä lanneosa. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 
JUN EH1 
 
Jättiläisen Suukkosuu FIN28524/08 
Erittäin hyväntyyppinen juniorinarttu, jolla hyvä pään pituus ja linjat. Hyvä purenta. Vielä hieman 
ylöskiinnittyneet korvat. Hyvä kaula. Sopiva luusto ja hyvät käpälät. Hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla 
hieman vahvemmat. Eturinta saa vielä kehittyä. Voisi liikkua pidemmällä taka-askeleella. Hyvä 
harlekiiniväritys. Erinomainen luonne. 
JUN EH2 
 
Meric`s Chaos`n Coffee v Taro FIN35137/08 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen juniorinarttu. Hyvä pään pituus, linjat vielä hieman eriävät. Hyvä 
purenta. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Melko hyvät käpälät. Hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla paremmat 
niin edessä kuin takana. Hieman luisu lantio. Vielä hieman pyöreä ylälinja. Liikkeessä vielä hieman korkea 
häntä. Liikkuu melko hyvin. Hyvä luonne. 
JUN EH3 
 
nuortenluokka 
 
Danemanian pikku prinsessa 
NUO POISSA 
 
Jättiläisen Pioni FIN38433/07 
Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Loiva otsapenger. Vilkkuluomet 
häiritsevät. Sopiva kaulanpituus ja luusto. Melko hyvät käpälät. Runko saa vielä kehittyä. Saisi olla 
paremmin kulmautunut niin edestä kuin varsinkin takaa. Voisi liikkua joustavammalla taka-askeleella. Ei 
täydellinen mantteliväritys. Hyvä luonne. 
NUO EH2 
 
Megappon Kostya Karnilla FIN42037/07 
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen nuori narttu. Hyvät pään pituus ja linjat. Loiva otsapenger. Kuono-
osa voisi olla syvempi ja korvat päänmyötäisemmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja 
runko saavat vielä kehittyä. Suora olkavarsi. Hyvä polvikulma. Liikkuu hyvin. Mantteliväritys ok. Saisi liikkua 
hieman varmemmin. 
NUO EH1 
 
avoinluokka 
 
Angelika FIN44973/06 
Tyypiltään erittäin hyvä narttu. Sopiva koko. Hyvät pään pituus ja linjat. Oikea purenta. Ilme saisi olla 
parempi. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Melko hyvät käpälät. Syvä runko. 
Suora olkavarsi. Sopiva polvikulma. Leveät etuliikkeet. Lyhyt taka-askel. Koira voisi liikkua ryhdikkäämmin. 
Hyvä luonne. 
AVO EH4 
 
 



Dogiwogin Lill Angel 
AVO POISSA 
 
Hestia FIN29646/06 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pään pituus. Loiva otsapenger. Pään linjat saisivat olla 
yhtenäisemmät. Huulia voisi olla hieman enemmän. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Sopiva luusto. 
Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Hieman ahtaat etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Hyvä luonne. 
AVO EH3 
 
Jättiläisen Istar B´Seba FIN48298/04 
Erittäin hyväntyyppinen, hieman matalaraajainen narttu. Hyvät pään linjat, sopiva pituus. Hyvä purenta. 
Hieman avonaiset silmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Melko hyvät käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat 
kulmaukset. Voisi liikkua joustavammin takaa. Ei täydellinen mantteliväritys. Hyvä luonne. 
AVO EH 
 
Jättiläisen Malva FIN37700/06 
Liian matalaraajainen ja käytökseltään liian varautunut narttu. Hyvä pään pituus. Melko vahva kallo-osa. 
Hyvä purenta. Korvat saisivat olla päänmyötäisemmät. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Hyvät 
kulmaukset. Voisi liikkua paremmin taka-askeleella. Ei täydellinen mantteliväritys. Mittasuhteiltaan väärä. 
AVO T 
 
Megappon Nancygoestorio  
AVO POISSA 
 
Oldstone`s A`myah of Heart FIN15163/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat. Oikea purenta, hieman roikkuvat 
silmäluomet ja korvat saisivat olla päänmyötäisemmät. Hyvät raajat ja käpälät. Sopiva luusto. Hyvä runko. 
Suora olkavarsi. Sopiva polvikulma. Voisi liikkua paremmalla taka-askeleella. Hyvä luonne. 
AVO ERI2 VASERT 
 
Ozaenas Nomparel FIN54549/06 
Tyypiltään ja kooltaan erittäin hyvä narttu. Hyvä pään pituus, linjat voisivat olla yhtenäisemmät. Hyvä 
purenta. Hyvä kaula, samoin kuin luusto ja käpälät. Eturinta voisi olla parempi ja rintakehä hieman syvempi. 
Saisi olla paremmin kulmautunut niin edestä kuin takaa. Liikkuu edestä hieman löysästi ja taka-askel voisi 
olla hieman voimakkaampi. Hyvä väritys ja luonne. 
AVO ERI1 PN2 SERTI 
 
Tribeca Taraba  
AVO POISSA 
 
valioluokka 
 
Bonel Santra FIN24281/04 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät pään linjat, jossa riittävästi pituutta. Vahva kallo-osa. Kaunis kaula. Hyvät 
raajat ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko hyvin kulmauksin. Hyvät ryhdikkäät liikkeet. Erinomainen luonne. 
VAL ERI1 PN1 ROP 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel  Jättiläisen  
KASV EI ESITETTY 
 



Kennel Megappon 
KASV EI ESITETTY 
 
 
 
siniset 
  
urokset 
 
junioriluokka 
 
Oldstone`s Badwulf Wail FIN12206/08 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen mutta vielä kesken kehityksen oleva junioriuros. Hyvät pään linjat 
mutta pituutta voisi olla enemmän. Vahva kallo-osa. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä purenta. 
Vahva kaula. Hyvät raajat ja luusto sekä käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Liikkeessä korkea 
häntä. Liikkuu edestä vielä ahtaasti ja taka-askeleeseen saa tulla lisää voimaa. Hyvä luonne 
JUN EH3 
 
Limbus Vom Hause Wagner FIN57480/08 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen junioriuros, jolla kuono-osa voisi olla hieman pidempi. Hyvät pään 
linjat. Oikea purenta. Hyvä kaula, samoin luusto. Melko hyvät käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä 
runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 
JUN ERI1 PU1 SERTI ROP 
 
Saradane`s King Kryptonite FIN22909/08 
Erittäin hyväntyyppinen junioriuros joka olisi edukseen hieman kookkaampana. Hyvä ilme .Hyvät pään linjat 
mutta pituutta voisi olla enemmän. Vahva kallo-osa. Vahva kaula. Hyvä luusto. Melko hyvät käpälät. Hyvä 
eturinta ja runko. Kulmaukset voisivat olla hieman vahvemmat. Liikkeessä turhan korkea häntä. Liikkuu 
hyvällä askeleella. Hyvä luonne 
JUN EH2 
 
nuortenluokka 
 
Bonel Zackpot FIN46715/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja hyvänkokoinen, hieman pitkärunkoinen uros. Hyvät pään linjat, sopiva pituus. 
Vahva kallo-osa. Hyvä purenta. Hyväasentoiset korvat. Vahva kaula ja luusto. Hyvät käpälät, hieman suora 
olkavarsi. Sopiva polvikulma. Vielä kovin löysät etuliikkeet ja taka-askeleeseen saa tulla lisää voimaa. Hyvä 
luonne. 
NUO EH2 
 
Herdolf  Chosen Rya`c FIN46566/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Oikea purenta. Kaunis kaula. Hyvät 
raajat ja luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Hieman suora olkavarsi. Sopiva 
polvikulma. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. oikea olemus. hyvä luonne. 
NUO ERI1 PU2 VASERT 
 
avoinluokka 
 
Oldstone`s Amiral Harley FIN15166/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pitkä pää, jossa yhtenäiset linjat. Näkyvät vilkkuluomet 
häiritsevät. Kaunis kaulalinja. Hyvät raajat ja luusto sekä käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Saisi olla 
paremmin kulmautunut niin edestä kuin takaa. Voisi liikkua pidemmällä ja joustavammalla taka-askeleella. 



AVO ERI1 PU3 
 
valioluokka 
 
Genedda Absit Invida FIN48194/05 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pään pituus ja yhtenäiset linjat, hieman leveä kallo-osa. 
Hyvä purenta. Kaunis kaulalinja. Hyvät raajat ja luusto sekä käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Lanneosa saisi 
olla lyhyempi. Sopivat kulmaukset. Taka-askel saisi olla voimakkaampi. Hyvä luonne. 
VAL ERI1 PU4 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Kozmic Blue`s Lady FIN29670/08 
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen juniorinarttu, joka tässä vaiheessa antaa vielä pitkän vaikutelman. 
Hyvät pään linjat. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi. Hyvä purenta. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä kaula, 
samoin raajat ja luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä ja kulmaukset voimistua. 
Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 
JUN EH3¨ 
 
Oldstone`s Be Daddys Glory FIN12210/08 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen juniorinarttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät päänlinjat ja pituus. 
Kuono-osa saa vielä täyttyä. Hyvä purenta. Hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä. 
Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä luonne.  
JUN ERI1 PN1 SERT VSP 
 
Oldstone`s Bessi Wenniina FIN12213/08 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen juniorinarttu joka  voisi olla rungoltaan hieman lyhyempi. Hyvät pään 
linjat ja pituus. Hyvä ilme. Kaunis kaulalinja. Hyvät raajat ja luusto sekä käpälät. Hyvä runko. Lanneosa tulisi 
olla lyhyempi. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Hieman pehmeä selkä. Olisi edukseen hieman 
hoikempana. Hyvä kuono. 
JUN ERI2 PN3 
 
Oldstone`s Bonja Stoney 
JUN POISSA 
 
nuortenluokka 
 
Bonel Zara Odessa FIN46709/07 
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen nuori narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Oikea purenta. Hyvä 
ilme. Hyvä kaula. Hyvät raajat ja käpälät sekä luusto. Hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla hieman 
paremmat. Liikkuu hyvin. Hieman luisu lantio. Hyvä luonne. 
NUO ERI2 PN4 
 
Genedda Genius Loci FIN46330/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen, joskin hieman pitkärunkoinen narttu. Hyvät pään linjat. Kuonossa saisi 
olla enemmän pituutta. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saa vielä voimistua. Hyvä 
runko. Turhan pitkä lanneosa. Hieman luisu lantio. Vielä kovin löysät etuliikkeet. Lyhyt taka-askel Hyvä 
luonne. 
NUO EH3 
 



Herdolf Prior Shau`nac FIN46567/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Erittäin hyvä pää. Hieman loiva otsapenger. Toinen korva 
saisi olla päänmyötäisempi. hieman roikkuvat huulet. Hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät. Eturinta ja 
runko saavat vielä kehittyä. Saisi olla paremmin kulmautunut etuosa. Riittävät polvikulmat. Hieman leveät 
etuliikkeet. Liikkuu muuten hyvin. Hyvä luonne. 
NUO ERI1 PN2 VASERT 
 
Saradane`s Invicible Love FIN27801/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Oikea purenta. hieman 
avonaiset silmät jossa häiritsevät vilkkuluomet. Vahva kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saa vielä 
kehittyä. Hyvä runko mutta pitkä lanneosa. Saisi olla paremmin kulmautunut varsinkin edestä. Liikkuu 
hyvin. Hyvä luonne. Silmät pudottavat palkintosijaa. 
NUO H 
 
Saradane`s Iron Dream FIN27806/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Hyvät pään linjat. Kuono-osa saisi olla pidempi. Turhan 
avonaiset silmäluomet. Vahva kaula ja luusto. Melko hyvät käpälät. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Lyhyt 
paksu häntä. Löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Hyvä luonne, vaikka voisi esiintyä hieman enemmän 
edukseen. Turhan avonaiset silmät pudottavat palkintosijaa. 
NUO H 
 
avoinluokka 
 
Bonel Yön lumous FIN17654/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät päänlinjat ja pituus. Kuono-osa voisi olla hieman 
täyteläisempi. Vahva kallo-osa. Hyvä purenta. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Hyvä luusto. Eturinta 
saisi olla vahvempi. Hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. Saisi olla paremmin kulmaunut etuosa. Hyvät 
polvikulmaukset. Liikkuu edestä ahtaasti ja takaa vaatimattomasti. Selkälinja köyristyy liikkeessä. Hyvä 
luonne. 
AVO EH1  
 
Herdolf Belran Ka`lel FIN46570/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. oikea purenta. Hyvin avonaiset 
silmäluomet ja näkyvät vilkkuluomet. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Hyvä luusto. Hyvä runko joskin 
hieman pitkä lanneosa. Eturinta voisi olla selvempi ja kulmaukset hieman paremmat. Liikkuu hyvällä 
askeleella mutta taka-askeleessa saisi olla enemmän voimaa. Hyvä luonne. Liian avonaiset silmäluomet 
pudottavat palkintosijaa. 
AVO H 
 
Saradane`s Its Our Lady FIN27807/07 
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen narttu. Hyvät päänlinjat ja pituus. mutta toivoisin pään hieman 
feminiinisemmäksi. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Hyvä luusto. Käpälät saisivat olla paremmat ja eturinta 
selvempi. Hyvä runko. Niukasti kulmautunut etuosa. Sopiva polvikulma. Hieman löysät etuliikkeet. Hyvä 
taka-askel. Hyvä luonne. 
AVO EH2 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Oldstones 
Ryhmä erittäin hyvän tyyppisiä ja kokoisia doggeja. Samanmalliset päät. Hyvät luustot. Hyvät luonteet. 
KASV1 KP ROP-KASV 
 



Kennel Saradanes 
KASV EI ESITETTY 
 
 
 
keltainen / tiikerijuovainen 
 
urokset 
 
pentuluokka 
 
Genedda Iure Proprio 
PEN POISSA 
 
nartut 
 
pentuluokka 
 
Chic Carelia's Deborah FIN41624/08 
Erittäin hyväntyyppinen ja hyväkuntoinen narttupentu. Hyvä pitkä pää. Oikea purenta. Avonaiset 
silmäluomet. hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät. Hyvin kehittynyt runko. Kulmaukset saavat vielä 
voimistua. Liikkuu tasapainoisesti. Hyvä luonne. 
PEN 1 KP ROP-PENTU 
 
Genedda In Bona Fine 
PEN POISSA 
 
Heritage Hills Myles of Style FIN59355/08 
Erittäin hyväntyyppinen ja -kuntoinen narttupentu. Hyvä pää. Purenta saa vielä tiivistyä. Kaunis kaula. Hyvä 
luusto ja käpälät. Oikea rungonmalli. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvä polvikulma. Liikkeessä hieman 
takakorkea. Hyvä luonne. 
PEN2 KP 
 
junioriluokka 
 
Chic Carelias Candyman FIN49315/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pitkä pää, jossa yhtenäiset linjat. Purenta voisi olla tiiviimpi. 
Vahva kaula. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Hyvä runko. Etukulmaus voisi olla parempi. Taka-askel saisi olla 
pidempi. Hyvä luonne. 
JUN ERI1 PU3 VASERT 
 
Grand Electra`s Iaktar FIN30693/08 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pään pituus ja linjat. Melko vahva kallo-osa, purenta voisi 
olla parempi. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Hyvä luusto. Ikäisekseen hyvä eturinta. Runko saa vielä 
kehittyä. Sopivasti kulmautunut. Takaliikkeet vielä kovin heiveröiset. Niihin saa tulla lisää voimaa ja 
pituutta, tällä hetkellä koiran etu- ja takaosa ovat epätasapainoissa .Hyvä luonne. 
JUN H 
 
nuortenluokka 
 
Highesteem King IV Eden 
NUO POISSA 



 
avoinluokka 
 
Euro Power Boy Toy FIN17131/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pään pituus ja linjat. Vahva kallo-osa. Vahva luusto. Hyvät 
raajat ja käpälät. Suora olkavarsi. Hyvä runko ja polvikulma. Liikkeessä turhan korkea häntä. Saisi liikkua 
pidemmällä askeleella ja reippaammin. 
AVO ERI1 PU2 SERTI FI MVA 
 
valioluokka 
 
Edendane`s Merry-Go Round FIN14446/06 
erinomainen tyyppi. Hyvä pitkä pää. Kuonon selkä voisi olla suorempi. Hyvä purenta. Kaunis kaulalinja. Hyvä 
luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Hyvin kulmautunut. Hyvä sivuaskel, edestä löysä. Hyvä luonne. 
VAL ERI1 PU1 VSP 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Chic Carelia's Carina Fin49318/07 
Erittäin hyväntyyppinen ja tasapainoinen nuori narttu. Hyvä pitkä pää jossa yhtenäiset linjat. Oikea purenta. 
Kaunis kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja runko. Hyvät kulmakset. 
Hyvät tasapainoiset liikkeet. Luonteeltaan vielä kovin varautunut. 
JUN EH1 
 
avoinluokka 
 
Grandman`s Lucerne FIN46887/04 
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen narttu. Hyvät pään linjat, sopiva pituus. Kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi ja alaleuka vahvempi. Hieman lyhyt kaula. Hyvä luusto. Käpälät saisivat olla paremmat. Hyvä 
eturinta. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, edestä hieman löysästi. Hyvä luonne. 
AVO EH1 
 
Pine Garden`s Ego Edda FIN53756/06 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat. Oikea purenta. Ohut kaula. Riittävä 
luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja runko saisivat olla täyteläisemmät. Sopivat kulmaukset. Liikkuu melko 
hyvin, hyvä luonne. 
AVO H 
 
valioluokka 
 
All About The Daisy Chain FIN39796/07 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus .Kaunis pää, hieman loiva otsapenger. Hyvä purenta. Kaunis kaulalinja. 
Hyvä luusto ja käpälät. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 
VAL ERI1 PN1 ROP RYP-3 
 
veteraaniluokka 
 
Great-Goldens Brilliant FIN11415/01 



Erittäin hyväntyyppinen ja -kokoinen ja -kuntoinen veteraani. Hieman loiva otsapenger, muuten hyvä pää. 
Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Luusto voisi olla vahvempi. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu 
ikäisekseen hyvin. Hyvä luonne 
VET ERI1 PN2 SERTI FIN MVA VET-ROP 


