
Kuopio 7.5.2000 Luoso Matti 

 

Keltainen / tiikerijuovainen 

 

Urokset 

 

Almidon Amor Ke 33831/98 Nuo2 

Vielä hyvin kevytrakenteinen nuori uros. Hyvän kokoinen. Hyvät pään linjat ja pituus. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä 

kaula. Suorat raajat, hyvät tassut. Kevyt luusto. Eturinta ja -runko vielä hyvin kapeat. Runko voisi olla hieman pidempi. 

Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, edestä vielä ahtaasti. Hyvä väri ja luonne. 

    

Helisain Leonardo Ke 40954/98 Nuo1 Nuk1 Sa pn2 SERT 

Hyvän tyyppinen sopivankokoinen nuori uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Oikea purenta. Vilkkuluomet häiritsevät. 

Kaunis kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Sopiva luusto. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Saisi olla paremmin 

kulmautunut edestä. Saisi liikkua hieman pidemmällä askeleella. Hyvä väritys. Miellyttävä luonne. 

    

Love-Dane’s Needs To Play Ti 40654/98 Nuo1 Nuk2 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pitkä pää. Oikea purenta. Hieman liikaa huulia. Hyvät silmät ja korvat. Kaunis 

kaula. Suorat raajat. Melko hyvät tassut. Sopiva luusto. Oikea rungon malli. Etuasentoiset lavat. Hyvä polvikulmaus. 

Liikkuu hyvällä askeleella, mutta edestä leveästi. Melko hyvä juovitus, hyvä pohjaväri. Mukava luonne. 

    

 

Sirentus Zanzibar Ke 13100/99 Nuo2 

Melko hyvä tyyppinen. Hyvän kokoinen nuori uros, joka tässä vaiheessa aivan liian kevyt. Sopiva pään pituus. 

Otsapenger voisi olla hieman selvempi. Purenta ok. Punaiset vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä kaula. Suorat raajat. Kevyt 

luusto. Hyvät tassut. Eturinta ja runko vielä kapeat. Runko saisi olla pidempi ja kulmaukset voimakkaammat. Saisi 

liikkua pidemmällä taka-askeleella. Hyvä väri ja luonne. 

  

Sirentus Zephyr Ke 13101/99 Nuo2 

Melko hyvä tyyppinen vielä hyvin kevyt nuori uros. Hyvä koko. Hyvä pitkä pää. Loiva otsapenger. Kuono-osa saa vielä 

syventyä. Hyvä purenta ja silmät sekä korvat. Hyvä kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Kevyt luusto. Eturinta ja runko 

vielä hyvin kevyet. Saisi olla paremmin kulmautunut niin edestä kuin takaa. Liikkuu hyvällä askeleella. Raajoissa 

hieman nokisuutta muuten hyvä väri. Miellyttävä luonne. 

   

Samlet Sir Lancelot Ti 20017/96 Avo1 Avk2 Sa pu4 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen ja seistessä hyvin komea uros. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta ja 

ilme parempi. Hyvä purenta. Kaunis kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut ja luusto. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu 

edestä liikaa tassuja nostaen. Juovitus voisi olla selvempi. Rauhallinen luonne. 

  

Wilhellmiinan Namu-setä Ti 32715/98 Avo1 Avk1 Sa pu3 

Erittäin hyvän tyyppinen vahva uros. Hyvät pään linjat ja pään pituus. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Ilme voisi olla 

parempi. Kaunis kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Vahva luusto. Hyvä runko. Etukulm. voisi olla parempi, takana 

hyvä. Paksu häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. Juovitus saisi olla selvempi. Miellyttävä luonne. 

   

Wilhellmiinan Ceba-lutz Ti 31660/93 Vet1 Vek1 Sa pu1 ROP 

Erittäin hyvän tyyppinen pienehkö erittän hyvässä kunnossa oleva veteraaniuros. Hyväilm. kaunis pää. Kaunis kaula. 

Suorat raajat. Hyvät tassut ja luusto. Erinomainen eturinta ja runko, samoin kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen erittäin 

hyvin. Melko hyvä juovitus. Erinomainen kokonaisuus. Tässä koirassa tulee hyvin esille rodulle kuuluva ylväys. 

 

Nartut 

 

Abragabra’s Caara Won Tuupo Ke 12826/99 Nuo1 Nuk2 



Hyvän tyyppinen keskikokoinen nuori narttu. Hyvät pään linjat, riittävä pituus. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja 

kallo-osa vahvempi. Hyvä purenta. Näkyvät vilkkuluomet häiritsevät. Kaunis kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Sopiva 

luusto. Etuasentoiset lavat. Hyvä runko ja polvikulmaus. Liikkuu edestä leveästi muuten melko hyvin. Kaunis väri. 

Mukava luonne. 

 

Jusalex Unelma Ke 16730/99 Nuo1 Nuk1 Sa pn3 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Kuono-osa voisi olla hieman 

täyteläisempi. Hyvä purenta. Näkyvät vilkkuluomet häiritsevät. Kaunis kaula. Suorat raajat. Hyvät  tassut, samoin 

luusto. Hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa. Sopivat kulm. Liikkuu edestä 

  

Dane Amor Madam Pompadour Ke 40966/97 Avo1 Avk4 

Hyvän tyyppinen isokokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Loiva otsapenger. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. 

Kaunis kaula. Suorat  raajat. Hyvät tassut, samoin luusto. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Etuasentoiset lavat. Sopiva 

polvikulmaus. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä hieman jäykästi. Kaunis väri, miellyttävä luonne. 

   

Dollydane’s Fleaming Star Ke 46977/93 Avo1 Avk2 Sa pn2 

Erittäin hyvän tyyppinen keskikokoinen narttu, jossa on rodulle kuuluvaa ylväyttä. Hyväilm. pitkä pää. Vaaleahkot 

silmät. Hyvä kaula ja niskalinja saisi olla parempi. Hyvät raajat. Hieman pehmeät ranteet. Melko hyvät tassut. Sopiva 

luusto. Hyvä runko. Saisi olla paremmin kulmautunut etuosa. Hyvät polvikulm. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä 

löysästi. Hyvä väri, miellyttävä luonne.  

 

Grandman’s Leonora Ti 26023/98  Avo1 Avk1 Sa pn1 VSP SERT 

Hyvän tyyppinen keskikokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Alaleuka voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä 

purenta. Tummat silmät. Näkyvä vilkkuluomi häiritsee. Kaunis kaula. Hyvät raajat. Melko hyvät tassut. Luusto voisi 

olla hieman vahvempi. Hyvä runko ja  kulmaukset. Liikkuu edestä löysästi, mutta hyvällä sivuaskeleella. Harva 

juovitus. Seistessä hyvin kaunis. Miellyttävä luonne. 

   

Jusalex Sha-la-la Ke 39539/97 Avo1 Avk3 

Hyvän tyyppinen ja kok. vahva narttu. Hyvät pään linjat. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Loiva otsapenger. Hyvä 

purenta. Tummat silmät. Vahva kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Vahva luusto. Hyvä runko, mutta turhan pitkä 

lanneosa. Etukulm. saisi olla parempi, takaa hyvä. Liikkuu hyvin. Hyvä väri. Rauhallinen luonne. 

     

Old Chum’s Blooming Lady Ke 21081/93 Vet1 Vek1 Sa 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen ja hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu. Hyvät pään linjat. Otsapenger saisi olla 

selvempi ja silmät tummemmat. Hieman kevyet korvat. Hyvä kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Sopiva luusto. Hyvä 

runko. Etukulm. saisi olla  parempi, takana sopiva. Saisi liikkua iästään huolimatta reippaammin. Hyvä väri. 

Rauhallinen luonne. 

 

Musta/Harlekiini 

 

Urokset 

     

Genedda Mad About You Ha 27031/99 Jun1 Juk2 KP 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori uros. Hyvät pään linjat. Kallo-osa  melko vahva. Hyvä purenta. Kevyet korvat. 

Hyvä kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut ja luusto. Oikea rungon malli. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin kun haluaa. 

Hyvät laikut, pohjaväri saisi olla valkoisempi. Hyvä luonne. Koiran esittämistä tulee vielä harjoitella paljon. 

   

Genedda Never Say Never Ha 31999/99 Jun1 Juk1 Sa pu1 ROP SERT 

Erittäin hyvän tyyppinen pienehkö uros. Hyvät pään linjat pituutta voisi olla hieman enemmän. Loiva otsapenger. Hyvä 

purenta ja silmät.  Kevyet korvat. Kaunis kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Vahva luusto. Oikea rungon malli. Etukulm. 

saisi olla parempi, takana sopiva. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä harlekiiniväritys. Mukava luonne. 

    

Nartut 



 

Genedda Made For Bemu’s Ha 27028/99 Jun1 Juk1 

Hyvän tyyppinen keskikokoinen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat. Loiva otsapenger. Kuono saisi olla syvempi ja leuat 

vahvemmat. Hyvä purenta. Hieman kevyet korvat. Suorat raajat. Hyvät tassut. Riittävä  luusto. Etuasentoiset lavat. 

Hyvä runko ja polvikulmaus. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Laikut voisivat olla rungossa paremmin jakautuneet ja 

pohjaväri valkoisempi. Hyvä luonne. 

 

Genedda Going Gets Tuff Ha 16281/97 Avo1 Avk1 

Hyvän tyyppinen sopivankokoinen narttu. Hyvät pään linjat. Loiva otsapenger. Koko pää saisi olla syvempi. Hyvä 

purenta ja silmät. Kevyet korvat. Kaunis kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Hyvä luusto, samoin runko. Hyvät 

kulmaukset. Pitkä häntä. Voisi liikkua hieman paremmalla taka-askeleella. Toisen takaraajan mustat alueet pilaavat 

muuten hyvän harlekiinivärityksen. Miellyttävä luonne. 

 

Sininen 

 

Urokset 

 

Bonel Gosma Si 20507/98 Avo2 

Hyvän tyyppinen sopivankokoinen vahva uros. Pää saisi olla pidempi. Hieman pyöreä kallo-osa. Tuikea ilme. Hyvä 

purenta. Hyvät korvat. Vahva kaula, suorat raajat. Hyvät tassut. Vahva luusto. Hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. 

Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvät  takakulmaukset. Saisi liikkua pidemmällä taka-askeleella. Koira saisi 

kauttaaltaan olla jalompi. Hyvä sininen väri. Miellyttävä luonne. 

   

Nartut 

 

Midette’s Aurora Si  27867/99 Jun2 

Hyvän tyyppinen pienehkö narttu. Hyvät pään linjat. Riittävä pään pituus. Hyvä purenta. Pistävä katse. Kaunis kaula. 

Suorat raajat. Hyvät tassut. Luusto saisi olla voimakkaampi. Runko saa vielä kehittyä. Hieman pyöreä selkälinja. Saisi 

olla paremmin kulmautunut edestä, takaa sopivasti. Liikkuu edestä ahtaasti muuten melko hyvin. Hyvä sininen väri. 

Valkoista väriä tassuissa, rinnassa ja vatsassa. Hyvä luonne.  

  

Genedda Lousy Looser Si 239669/98 Nuo1 Nuk1 Sa pn1 ROP 

Erittäin hyvän tyyppinen sopivankokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja riittävä pään pituus. Hyvä purenta. Punaiset 

vilkkuluomet häiritsevät. Hyvät korvat. Kaunis kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Hyvä luusto. Saisi olla hieman 

paremmin kulmautunut. Hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu hyvin. Hyvä sininen väri. Miellyttävä luonne. 

    

Bonel Beauty Si 43838/95 Avo1 Avk1 Sa pn2  

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat. Riittävä pituus. Otsapenger saisi olla selvempi. Hyvä 

purenta. Punaiset vilkkuluomet häiritsevät. Kaunis kaula. Suorat raajat. Hyvät tassut. Vahva luusto. Hyvä runko. Pitkä 

lanneosa. Hyvät kulmaukset. Liikkuu edestä hieman löysästi muuten hyvin. Hyvä sininen väri. Miellyttävä luonne. 

 

 


