
Heinola 19.8.2012 

 

tuomari Satu Ylä-Mononen 

 

keltainen-tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

Junioriluokka 

 

Kiamar Dude FI29424/11 

16 kk, tällä hetkellä voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva uros. Hyvät pään linjat, mutta vielä kovin 

kevyt pää, hyvä kaula. Niukka eturinta, vielä kevyt & kapea runko. Lyhyt pysty lantio, niukat 

kulmaukset edessä, hyvät takana. Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti. Tarvitsee aikaa. 

JUN EH1 

 

Avoinluokka 

 

Alder Glade's Galahad FI30048/09 

3 v. Hyvä pitkä pää, hyvä purenta, hieman kapea alaleuka, pienet syvällä päässä sijaitsevat silmät. 

Hyvä kaula & ylälinja, kevyt luusto, lyhyt pysty lantio. Saisi liikkua pidemmällä askeleella. 

Esiintyy ja esitetään hyvin. 

AVO ERI1 

 

Valioluokka 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Erinomainen koko & mittasuhteet. Vahva hyvälinjainen uroksen pää. Hyvä luusto, erinomainen 

vahva selkä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, esiintyy & esitetään 

hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

Nartut 

 

Junioriluokka 

 

Edendane's Glittering Goldie FI58732/11 

Tasapainoinen, lupaava juniori, jolla vielä epäyhtenäiset pään linjat, vielä kevyt kuono-osa. Hyvä 

kaula & ylälinja. Vahva runko, erinomainen luusto. Hyvät kulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan 

erinomaisesti. Hyvin lupaava. 

JUN ERI1 SA SERTI 

 

Valioluokka 

 

Edendane's News Of The World FI37751/10 

Hyvä koko & mittasuhteet. Feminiininen pää, hyvä kaula & ylälinja. Hyvä eturinta, runkoa voisi 

olla hieman enemmän. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman 

etuvarpaitaan sisäänpäin kääntäen. 

VAL ERI3 SA PN4 

 



Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Hyvä koko & mittasuhteet. Tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla kauniit ääriviivat. 

Kaunislinjainen nartun pää, hyvä kaula & ylälinja. Vahva luusto, hyvä eturinta & runko. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

Edendane's Runaway Bride FI48908/09 

Erinomainen koko & mittasuhteet. Hyvälinjainen nartun pää, hyvä purenta. Vahva luusto, 

erinomainen runko & eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja. Liikkuu reinomaisella 

askelpituudella, hieman löysästi edestä. 

VAL ERI2 SA PN2 

 

Veteraaniluokka 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

Edelleenkin erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Kaunislinjainen pää, erinomainen kaula & 

ylälinja. Erinomainen runko & eturinta, vahva luusto. Liikkuu edelleenkin hyvin, joskin hieman 

jäykästi. Esiintyy erinomaisesti. 

VET ERI1 SA PN3 ROP-VET 

 

Kasvattajaluokka 

 

Edendane's 

Erinomainen kasvattajaluokka, joka koostuu 4 nartusta. Kaikilla hyvät päät, ylälinjat & rungot. 

Kaikki liikkuvat erinomaisesti. 

KASV1 KP BIS-4 

 

 

musta-harlekiini 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Joplin FI13182/12 

8 kk. Hyvä koko & mittasuhteet. Tällä hetkellä hieman epäyhteneväiset pään linjat, hyvä kaula & 

ylälinja, niukka eturinta. Lupaava runko, erinomaiset suorat raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 

Esiintyy & esitetään hyvin. 

PEK1 KP ROP-pentu 

 

Urokset 

 

junioriluokka 

 

Figaro V Grand Oak's von Adamantium FI59699/11 

12 kk. Erinomainen koko & mittasuhteet. Tällä hetkellä hieman epäyhtenäiset pään linjat, turhan 

raskaat huulet. Kaunis kaula & ylälinja, ikään sopiva eturinta, lupaava runko. Tasapainoiset 

kulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan eriomaisesti. Hyvät värimerkit. 

JUN ERI1 SA PU4 SERTI 

 



Jättiläisen Ölkky Xe FI40075/11 

Hyvä koko & mittasuhteet. Riittävän pitkä pää, niukka otsapenger, hyvä purenta, vahva kaula ja 

luusto. Hyvä eturinta & runko. Niukasti kulmautuneet raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Tällä 

hetkellä turhan suttuinen väritys. 

JUN EH2 

 

nuortenluokka 

 

Bonel Chili Cooper FI19079/11 

18 kk. Hyvä koko & mittasuhteet. Raskas pää & liikaa huulia, hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko ja 

eturinta. Riittävä luusto, lyhyt pysty lantio. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä musta väritys. 

NUO ERI1 SA VASERT 

 

Grandman's Pride Mannerheijm FI16315/11 

Hyvä koko, aavistuksen pitkä runko. Raskas uroksen pää, pää saisi olla pidempi, löysät huulet, 

riittävä kaula. Suorat kulmaukset edessä. Laskeva ylälinja, luisu lantio. Hyvin kulmautuneet 

takaraajat, mutta kapea reisi. Liikkuu edestä epänormaalilla korkealla askeleella. Lyhyt takaraajan 

askel. Iloinen luonne. 

NUO H 

 

avoinluokka 

 

Jättiläisen Xalmiakki FI40747/09 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvät päänlinjat, vaaleat silmät ja niukka otsapenger, hyvä kaula. 

Riittävä eturinta & runko. Hyvä luusto, hieman luisu lantio. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta 

peitsaa helposti. Liikkuu holtittomasti edestä ja ahtaasti takaa. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

Erinomainen koko & mittasuhteet. Hyvä pitkä pää, vaaleat silmät, kuono-osa voisi olla 

voimakkaampi, hieman löysät huulet. Hyvä kaula & ylälinja, erinomainen eturinta & runko. Hyvin 

kulmautuneet raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä musta väri. 

VAL ERI3 SA PU3 

 

Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07 

Vankkarakenteinen uros, jolla hyvälinjainen pää, hyvä purenta, hyvä kaula. Erinomainen runko, 

riittävä eturinta, vahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, ei parhaassa 

turkissa. 

VAL ERI4 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Erinomainen koko & mittasuhteet, vahva hyvälinjainen pää, hyvä kaula. Erinomainen runko & 

luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvät värimerkit. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 



Hyvä koko & mittasuhteet. Riittävä pään pituus, hieman epäyhtenäiset pään linjat, kuono-osa voisi 

olla voimakkaampi. Eriomainen kaula & ylälinja, keskivahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella. Tasapainoinen kokonaisuus. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

C'mon Just So Chic FI40269/11 

Tasapainoinen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunislinjainen nartun pää, hyvä purenta, hieman 

pysty kaula. Hyvä eturinta & runko, vahva luusto, hieman lyhyt lantio. Liikkuu ikäisekseen 

erinomaisesti. Erinomainen musta väritys. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

Chernaja Gratsija Key Naomi FI16492/12 

Vankkarakenteinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä linjainen pää, hieman löysät huulet, hyvä 

kaula & ylälinja, vahva luusto. Hyvä eturinta & runko, ohuessa turkissa, väritys saisi olla mustempi. 

Esiintyy erinomaisesti. 

JUN ERI2 

 

Jättiläisen Atsalea FI58814/11 

11 kk. Vielä kevyt pää, hyvä luusto, niukka eturinta. Suorat kulmaukset edessä, hyvät takana, 

köyristää selkäänsä liikkeessä. Heikko alaleuka, ohut turkki, väritys saisi olla mustempi. 

Eriomaisessa lihaskunnossa. 

JUN H 

 

nuortenluokka 

 

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10 

Hyvä koko & mittasuhteet. Hyvät pään linjat, vielä kevyt kuono-osa & löysät huulet, hyvä kaula & 

ylälinja. Niukka eturinta, vahva luusto. Niukat kulmaukset edessä, hyvät takana. Köyristää tällä 

hetkellä selkäänsä vaikeuksia pysyä ravissa. Liikkuu tänään holtittomasti. Palkintosija tulee 

liikkeestä. 

NUO H 

 

avoinluokka 

 

Jättiläisen XL-Pink FI40749/09 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

C'mon Expected Choice FI17528/10 

VAL POISSA 

 

Great Gladiolus Antheia FI54093/07 

Hyvä koko, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Hyvälinjainen pää, lyhyt kaula, vahva luusto & 

runko. Eturinta voisi olla selkeämpi. Tasapainoiset kulmaukset. Väritys voisi olla puhtaampi. Voisi 

liikkua pidemmällä askeleella, leveä edestä. 



VAL ERI1 SA PN3 VASERT 

 

veteraaniluokka 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

8 v. ikäisekseen edelleenkin erinomaisessa kunnossa oleva narttu. Hyvälinjainen pää, hyvä ylälinja, 

eturinta & runko. Vahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu edelleenkin erinomaisesti, 

hyvällä askelpituudella. Hyvä musta väri. 

VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET 

 

Jättiläisen Esikko FI38193/02 

10 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvälinjainen pää, huonosti kiinnittyneet korvat. Vahva luusto ja 

runko. Niukat kulmaukset edessä, hyvät takana. Häntä amputoitu, väritys saisi olla puhtaampi. 

Ihastuttava luonne., Hännän vuoksi palkintosija EVA. 

VET EVA 

 

kasvattajaluokka 

 

Jättiläisen 

EI ESIT. 

 

 

Sininen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Tasapainoinen, lupaava juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvälinjainen pää, hieman löysät huulet, 

vahva luusto. Erinomainen eturinta, hyvä runko. Riittävät kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen 

erinomaisesti. Lyhyessä turkissa. 

JUN ERI1 SA PU2 SERTI 

 

valioluokka 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

Hyvä koko & mittasuhteet. Raskas kallo-osa, pää voisi olla hieman pidempi. Hyvä kaula & ylälinja, 

hyvä eturinta, riittävä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. 

Lyhyessä turkissa. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Riveran Call Me Sweet Melody FI49911/11 

1 v. vielä hyvin pentumainen narttu. Hyvät pään linjat, vahva luusto, kaunis kaula. Vielä pehmeä 

selkä ja kapea eturinta. Voimakkaasti kulmautunut takaosa. Liikkuu kauttaaltaan vielä melko 

holtittomasti. Ei parhaassa turkissa. 



JUN ERI1 

 

valioluokka 

 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

Hyvä koko, hyvät päänlinjat, riittävä kaula, vahva luusto. Eriomainen suora selkä. Riittävästi 

kulmautuneet raajat. Löysää vatsan alusnahkaa runsaasti. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

 

 

 


