
Seinäjoki Kv 28.10.2012 

 

tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

pentuluokka 

 

C'mon Knock Me Out FI37789/12 

Oikea koko ja luusto, hyvät mittasuhteet. Oikea asentoiset raajat ja tassut. Tänään hieman 

takakorkea seistessä että liikkeessä. Lupaava pitkä uroksen pää, kauniit silmät, erinomainen 

huulikulma, vielä hieman lentävät korvat, komea kaulan kaari. Erinomainen väri. Hyvin lupaava 

nuori pentu. 

PEK2 KP 

 

Samuraiwood's Ferrari Boy FI22326/12 

Oikea koko, erinomainen luusto, tänään aavistuksen pitkärunkoinen, mutta ylälinja kestää hyvin 

seistessä että liikkeessä. Riittävät kulmaukset, oikea asentoiset raajat ja tassut, lupaava pitkä komea 

uroksen pää, kaunis huuli kulma, otsapenger saa vielä kehittyä. Tasaisesti jakautunut juovitus, 

pohjaväri riittävän tumma, lupaava kokonaisuus. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

 

avoinluokka 

 

Red Rublev Purple Rain FI42232/10 

Keskikokoinen tasapainoinen uros. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvät pään tasot, kuono saisi olla 

vahvempi. Erinomainen huulikulma. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Kylkiluut 

ovat turhan litteät. Liikkuu asiallisella askelpituudella, kaunis väri, niskassa irokeesi, hyvä perus 

tanskandoggi. 

AVO ERI1 SA SERTI 

 

valioluokka 

 

Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09 

VAL POISSA 

 

Crowbay's Wind Diesel FI42267/09 

Erinomainen koko ja luusto, kauniit mittasuhteet. Oikea asentoiset raajat ja tassut, riittävä 

rinnanleveys. Urosmainen pää ja ilme, hieman niukasti kulmautunut. Olkavarsi liikkuu hyvin, 

kaunis väri. 

VAL ERI3 SA PU3 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

Erinomainen koko ja luusto. Komea uroksen oää, riittävä otsapenger, hyvä eturinta. Oikea 

asentoiset raajat ja tassut, riittävän pituinen lantio. Liikkuu hieman löysästi edestä, hyvin sivulta ja 

takaa. Kaunis tiikeri väri. 

VAL ERI4 SA PU4 

 



Euro Power Boy Toy FI17131/07 

Komea maskuliininen uros, komeassa kunnossa. Vahva kallo, voimakas uroksen pää, hieman 

huulipusseja. Erinomainen runko, raajat ja tassut. Liikkuu hyvin, kaunis väri. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Euro Power Diamond FI33987/10 

Keskikokoinen uros, sopiva luusto. Urosmainen pää, hieman turhan liian avonaisesti luomet. 

Kaunis eturinta, hyvä ylä- ja alalinja. Oikea asentoiset raajat ja tassut. Liikkuu hyvin edestä ja 

sivulta, ahtaasti takaa. Tasapainoinen kokonaisuus. 

VAL ERI SA 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Näyttävä kokonaisuus, hyvät pään tasot, oikea ilme. Kaunis kaula, erinomainen ylä- ja alalinja, 

täyteläinen eturinta. Oikea asentoiset raajat ja tassut. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, löysästi edestä. 

Hyvä tiikerijuovitus. Tyylikäs! 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-1 

 

veteraaniluokka 

 

Budoar James FI43066/03 

Klassista tyyppiä oleva hieman pitkärunkoinen uros. Erinomaiset pään tasot, kuono saisi olla 

hieman pidempi, hyvä ilme. Oikea asentoiset raajat ja tassut. Takapää on jo hieman pehmeä. Väri 

iän myötä epätasainen. Kaunis kaulankaari, klassisen kaunis koira, jota ei kuitenkaan päästä isoon 

kehään takapään vuoksi. 

VET EH1 

 

nartut 

 

nuortenluokka 

 

Alder Glade's Amelie FI47625/11 

Oikea koko, keskivahva luusto. Hyvät pään tasot, mutta otsapenger pitäisi olla selvempi, riittävä 

huulikulma, hyvät korvat, kaunis kaula. Olkavarsi saisi olla kulmautuneempi. Eturintaan saa tulla 

lisää, ikäiselleen sopiva runko. Liikkuu erinomaisesti, mutta nostaa liian korkealle häntänsä, hyvä 

väri. 

NUO ERI1 SA VASERT 

 

Edendane's Queen Of Naboo FI27238/11 

NUO POISSA 

 

avoinluokka 

 

Euro Power Black Magic FI17135/07 

Hammastodistus. Kaunis, tyylikäs, ryhdikäs narttu. Hyvä pää, jalo ilme. Erittäin kaunis eturinta, 

sopusuhtaiset kulmaukset. Hieman lyhyt ja pysty lantio. Liikkuu hyvin, mutta takapotku voisi olla 

pidempikin. Itsetietoinen olemus, tumma tiikeriväritys. 

AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA VACA 

 

valioluokka 

 



Samuraiwood's Esprit Girl FI51248/10 

Vahva, hyväluinen narttu. Hyvä pää, kuono voisi olla asteen vahvempi. Hyvä pitkä kaula, hieman 

pysty lantio, riittävästi kulmautunut edestä ja -takaa. Kauniit vahvat raajat ja tassut. Hieman 

harvempi, mutta tasainen tiikeriraidoitus. Liikkuu vahvaksi koiraksi joustavalla askeleella. 

VAL ERI4 SA 

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Sporttinen, tyylikäs olemus. Narttumainen pää ja ilme. Kaunis ylälinja, alalinja kuroutuu turhan 

voimakkaasti. Oikea asentoiset raajat ja tassut. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. 

Kaunis väri, ihana musta maski. Tyylikäs kokonaisuus. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

Euro Power Cicciolina FI53356/09 

Erinomainen vahvuus, upea luusto. Seistessä upea, näyttävä kokonaisuus, joka kärsii hieman 

löysästä liikkeestä. Otsapenger saisi olla selvempi, muuten hyvä nartun pää. Erinomaiset raajat ja 

tassut, kaunis väri. 

VAL ERI3 SA PN4 

 

Red Rublev Sade FI44549/06 

Keskikokoinen, erinomainen luusto. Terverakenteinen kokonaisuus. Oikea asentoiset raajat ja 

tassut. Hyvä runko, narttumainen pitkä pää, jossa voisi olla parempi otsapenger, huulikulma hyvä. 

Liikkuu erittäin tasapainoisesti. Tiikeriraidat tasaisesti jakautuneet. Miellyttävä kokonaisuus. 

VAL ERI2 SA PN3 

 

Samuraiwood's California Dream FI58246/09 

Keskikokoinen. Vahva luusto, tänään hieman takakorkean vaikutelman antava. Riittävät 

etukulmaukset. Narttumainen pitkä pää, erittäin tiiviit silmäluomet. Liikkuu kyynärpäistä hyvin 

löysästi, normaalilla askelpituudella sivusta ja takaa. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. 

VAL ERI 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Euro Power 

ERinomaista kasvatustyötä osoittava ryhmä. Erityisesti arvostan ryhmän erinomaisia luustoja, 

vahvoja eturintoja, tasapainoisia kokonaisuuksia ja kuvan kauniita tassuja. Ryhmää on ilo katsoa. 

KASV 1 KP ROP-KASV. 

 

 

musta - harlekiini 

 

urokset 

 

pentuluokka 

 

Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12 

Erinomainen koko, sopiva luusto. Pitkä lupaava uroksen pää, otsapenger saa kehittyä. Lupaava 

runko, oikea asentoiset raajat ja tassut. Liikkuu ikäiselleen sopivalla tavalla, nostaa häntää korkealle 

liikkeessä. Erinomainen harlekiiniväritys, eriväriset silmät, jotka eivät juurikaan haittaa ilmettä. 

Lupaava kokonaisuus. 

PEK1 KP ROP-PENTU 



 

nuortenluokka 

 

Bonel Chili Cooper FI19079/11 

Erinomainen koko, riittävä luusto. Kuivassa kunnossa oleva uros jolta puuttuu lihakset lantion 

päältä. Vahva pää, aivan liikaa huulia ja huulipussia, hyvät tummat silmät, kaunis kaula. Oikea 

asentoiset raajat ja tassut, vielä voimakkaassa kehitysvaiheessa, joka näkyy erityisesti liikkeessä ja 

ylälinjassa. Kaunis musta väri, lupaava, mutta tarvitsee aikaa. 

NUO EH1 

 

Grandman's New Messias FI16314/11 

Voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva uros. Vahva pää, jossa runsaasti nahkaa, kallo ei saa levitä, 

kuono voisi olla pidempi, hyvät silmät ja luomet, kaunis kaula, tötteröt korvat, muuten hyvä 

ylälinja, mutta lanneosa pyöristyy, hyvä alalinja. Eturintaan saa tulla leveyttä. Oikea asentoiset 

raajat ja tassut. Liikkuu tänään vielä hallitsemattomasti. Kaunis musta väri, avoin luonne, tarvitsee 

aikaa. 

NUO H 

 

Grandman's Pride Mannerheijm FI16315/11 

Hyvän kokoinen uros, keskivahva luusto. Turhan leveä kallo, kuono saisi olla pidempi, suorempi, 

liikaa huulia. Hyvä kaula, ylälinja elää vielä, lanne köyryä, kaunis alalinja. Niukat etukulmaukset, 

seisoo mielellään takajalat rungon alla. Eturintaan saa tulla täytettä. Kauniit tassut, hyvä musta väri. 

Tarvitsee ensisijaisesti aikaa kehittyä. 

NUO H 

 

Perfect Sunshine Enorme FI14278/11 

Keskikokoinen, vahvaluinen uros. Voimakas pää, otsapenger pitäisi olla selvempi, liikaa 

huulipussia. Takaluisu kallo, korvat saisivat asettua paremmin. Hyvä kaula, lupaava eturinta, vahvat 

eturaajat. Hyvät etukulmaukset, lyhyt ja jyrkkä lantio, suora polvikulma, hieman pitkävarpaiset 

tassut. Hyvä plattenhund väri. Liikkuu ikäiselleen ominaisella tavalla, silmässä tulehdus joka 

kannattaa hoitaa pois. 

NUO H 

 

avoinluokka 

 

Grandman's Black Sabbath FI37952/10 

Aikuinen uros, joka ei käyttäydy aivan rodulle tyypillisellä tavalla. Väistää hieman tuomaria. 

Erinomaiset mittasuhteet, keskivahva luusto. Leveä kallo, saisi olla tummemmat silmät, korvat 

voisivat asettua kauniimmin. Hyvä asentoiset raajat, kauniit tassut. Hyvin kehittynyt eturinta. 

Vasemmassa jalassa kyynärpäässä nestepatti. Seisoo mielellään takaraajat rungon alla. Ei esitä 

parhaita puoliaan itsestään tänään. 

AVO H 

 

Piistar Geronimo FI26607/09 

Pienikokoinen uros, keskivahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, oikea asentoiset 

raajat ja tassut. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät pääntasot, voisi kantaa korvansa kauniimmin. Liikkuu 

tasapainoisesti. Riittävän puhdas valkoinen pohjaväri. Toivoisin hieman kookkaamaksi. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP 

 

valioluokka 



 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

VAL POISSA 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Calypso Prekrasnaya rkf3070333 

JUN POISSA 

 

Danemanian Big Bertha FI48346/11 

Kesken kehityksen oleva juniori. Kaunis kuono, hyvät pääntasot, silmät ovat hieman avoimet, 

erinomaisesti asettuneet korvat. Hyvä pitkä kaula. Etuasentoiset lapa ja suora olkavarsi. Hyvä selkä, 

lanne ja lantio, hieman ulkokierteiset takajalat. Eturinta on vielä kovin tyhjä, hieman tumma 

harlekiini väri, mutta riittävän puhdas pohja, valkea. Tarvitsee runsaasti aikaa. 

JUN H 

 

Genedda Ut Mos Est FI15048/12 

Oikea koko, sopiva luusto. Tänään vielä takakorkea, kaunis juniorinartun pää. Erinomaisesti 

asettuneet korvat, hieman avonaiset luomet. Vielä kapea kauttaaltaan, mutta on raameja johon 

kehittyä. Tarvitsee runsaasti aikaa täyteliäistyäkseen. Kauniit raajat ja tassut, väriltään plattenhund. 

JUN H 

 

Glistening Chikago Bogema FI48440/11 

JUN POISSA 

 

avoinluokka 

 

Catapha's Della Bambiino FI27916/09 

Keksikokoinen, oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Aavistuksen leveä kallo ja vaaleat silmät 

häiritsevät ilmettä. Erinomaiset pääntasot, kaunis huulikulma, kunnon kuono. Oikea asentoiset 

raajat ja tassut. Liikkuu keskinkertaisesti, Kaunis musta väri, perus tanskandoggi. 

AVO ERI1 SA PN3 SERTI CACIB FI MVA 

 

Genedda Nomen Nudum FI22064/09 

Keksikokoinen, hyvä luusto, oikeat mittasuhteet. Hieman tuhdissa kunnossa tänään. Oikea 

asentoiset raajat ja tassut. Narttumainen pää ja ilme, korvat kovin tötteröllä. Seisoo mielellään 

takaraajat rungon alla. Liike ei tänään parasta mahdollista. Tumma harlekiini, pohjaväri voisi olla 

hieman puhtaampi. Toivotaan että esiintyminen onnistuu hieman paremmin. 

AVO EH2 

 

valioluokka 

 

Catapha's Xiomara FI 41994/06 

VAL POISSA 

 

Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10 

VAL POISSA 

 



veteraaniluokka 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

Erinomainen luusto, tyylikäs ja vahva kokonaisuus. Hieman pyöreä kallo, kaunis kuono ja hyvä 

ilme. Oikea asentoiset raajat ja tassut. Hyvä tilava runko, kaunis väri. Liikkuu erinomaisesti, hyvin 

ikäisekseen. Miellyttävä kokonaisuus. 

VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET 

 

Saradane's Can Be Act Able FI16018/04 

Kaunis ilme kaikkine petaljeineen. Korvat voisivat olla posken myötäisemmät. Oikea asentoiset 

raajat ja tassut. Tilava hyvä runko, seistessä erittäin näyttävä. Liikkeessä takapää jo hieman pehmeä. 

Hieman raskas harlekiini väritys, kuitenkin riittävä valkoinen pohjaväri. Erittäin miellyttävä rotunsa 

edustaja. 

VET ERI2 SA PN2 

 

 

sininen 

 

urokset  

 

junioriluokka 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Keskikokoinen, erinomaiset mittasuhteet. Komea uroksen pää, mutta kallo ei saa levitä, erinomaiset 

korvat. Niukasti kulmautuneet eturaajat, reisi saisi olla leveämpi ja polvikulma voimakkaampi. 

Kaunis säkä ja selkä. Oikea asentoiset raajat ja kauniit tassut. Valitettavasti kaksi yläetu hammasta 

ei ole oikeassa purennassa. Hyvä sininen väri. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11 

Kesken kehityksen, mutta erinomaiset raamit. Vahva uroksen pää, kallo ei saa enää levitä. Turhan 

runsaasti nahkaa päässä ja huulipusseja. Erinomainen runko, oikea asentoiset raajat ja tassut. 

Liikkuu hyvällä draivilla. Hyvä sininen väri. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP 

 

veteraaniluokka 

 

Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04 

Hyvä kokonaisuus, erinomainen koko ja mittasuhteet. Oikea asentoiset raajat ja tassut. Erinomaiset 

pääntasot, vahva kuono. Miellyttävän vahva ja tyylikäs kokonaisuus. Onnittelut omistajalle koiran 

hyvästä kunnosta. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Bonel Dana Sofia FI46981/11 



Hyvä koko, sopiva luusto. Eturinta on vielä kovin kesken. Oikea asentoiset raajat ja tassut. Lupaava 

takaosa, nartun pää ja ilme, otsapenger saisi olla selvempi. Saisi kantaa korvansa paremmin, kaunis 

väri. Liikkuu hyvin takaa, kovin löysästi ja hentoisesti edestä. Tarvitsee lisää eturintaa. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Denim Danes Madison Maggie May FI34614/11 

Sopiva koko, oikeat mittasuhteet. Hyvä nartun pää ja ilme, mutta otsapenger saisi olla selvempi, 

hyvä kaula. Niukasti kulmautunut olkavarsi, muuten riittävät kulmaukset. Seistessä hyvä ylä- ja 

alalinja. Liikkuu uloskiertynein kyynärpäin ja kinner ahdas takapää. Kaunis sininen väri. Tarvitsee 

aikaa. 

NUO EH1 

 

valioluokka 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Vahva ja tyylikäs narttu. Erinomainen luusto. Turhan vahva kallo ja kuono voisi olla pidempi, 

kaunis kaula. Hyvä runko, oikea asentoiset raajat ja tassut. Riittävä eturinta kokoisekseen. Kaunis 

sininen väri. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

Piistar Hera FI14512/10 

Kaunispäinen narttu, erinomainen ilme, oikea huulikulma. Tänään hieman pehmeä selkä. Oikea 

asentoiset raajat ja tassut. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Liikkuu oikealla askelpituudella, mutta 

voisi olla tiiviimpi liikkeessä. Valkoista rinnassa ja tassuissa. Eloisa esiintyjä. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 

 

 

 


