
Porvoo 10.9.2000 Sairola Heli 

 

Keltainen / Tiikerijuovainen 

 

Urokset 

 

C’mon Double Del Lago Ti 38754/98 Nuo1 Nuk1 

Lähes 2-v. vankkaluustoinen, hyvän kokoinen tiikeri uros. Hyvä pään pituus. Saisi olla enemmän täytettä silmien alla. 

Riittävästi kulmautunut edestä & takaa. Hyvä runko, hyvä ylälinja sekä seistessä että liikkeessä. Liikkeet erittäin 

huolimattomat varsinkin edestä. Miellyttävä luonne & esiintyminen. 

 

Sirentus Zanzibar Ke 13100/99 Nuo3 

Lähes 2-v. voimakasluustoinen uros, joka tällä hetkellä täysin kesken kehityksen. Hyvän muotoinen pää. Pitäisi olla 

huomattavasti paremmin kulmautunut sekä edestä & takaa. Täysin kehittymätön eturinta. Hyvät mittasuhteet rungossa. 

Erittäin puutteelliset takakulmaukset. Liikkuu huonosti. Erittäin hyvä luonne. Miellyttävä esiintyminen. Ruskea väritys. 

 

Sirentus Zephyr Ke 13101/99 Nuo3 

Lähes 2-v. vilkas uros, joka tällä hetkellä täydellisesti kesken kehityksen. Pitäisi olla huomattavasti voimakkaampi  

luusto ja paljon lisää painoa. Hyvä pään pituus. Vaalea silmät. Hyvät rungon mittasuhteet. Huonosti kulmautunut edestä 

ja takaa. Eturinta puuttuu kokonaan. Erittäin monimutkaiset ja löysät etuliikkeet. Takaa tyydyttävät. Miellyttävä luonne. 

 

Chiraskin Albert Ke 21121/98 Avo2 

2 1/2-v. voimakas luusto, erinomainen koko. Erittäin hyvä pään pituus. Toivoisin paremman ilmeen. Riittävä kaula. 

Riittävästi kulmautunut edestä & takaa. Hyvä runko. Seistessä hyvä ylälinja. Köyristää selkää liikkeessä ja hännän 

korkealle. Liikkuu hieman jäykästi. Hyvä esiintyminen ja luonne. Seistessä huomattavasti parempi kuin liikkeessä. 

 

Grandman’s Leonardo Ke 26025/98 Avo1 Avk2 

2 1/2 -v. pienehkö, vankkarakenteinen uros. Erittäin maskuliininen pää. Riittävästi kulmautunut edestä & takaa.  Hyvä 

eturinta. Erittäin hyvä ja vankka runko. Hyvä ylälinja sekä seistessä että liikkeessä. Liikkuu terveesti. Hyvä luonne, väri 

ja esiintyminen. 

 

Orontius Real Finhockey Ke 35225/95 Avo1 Avk1 Sa pu1 ROP 

5-v. erinomainen tyyppi, voimakas maskuliininen uros. Oikea pään malli joskin toivoisin pään pidemmäksi. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen ylälinja sekä seistessä & liikkeessä. Liikkuu hyvin. Hyvä väri, esiintyminen 

ja luonne. 

 

Cadogan Orontius Ke 30500/91 Vet 

9-v. hyvän tyyppinen voimakasluustoinen veteraani. Oikean mallinen pää jonka toivoisin pidemmäksi. Hyvin 

kulmautunut  edestä & takaa. Hyvä runko. Vielä hyvä ylälinja sekä seistessä & liikkeessä. Ontuu tänään vasenta 

takajalkaa. Hyvä luonne ja väri. 

  

Walanos Ruud Gullit Ke 17387/93 Vet1 Vek1 Sa pu2 SERT MVA 

7-v. erinomaisessa kunnossa esiintyvä charmikkaasti harmaantunut herra. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hyvä  

ylälinja sekä seistessä & liikkeessä. Pitkä lanneosa. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Hyvä luonne ja esiintyminen. 

 

Nartut 

 

Armadane Dusty Dawn At Vztop Ke 21043/98 Avo1 Avk2 Sa pn2 

3-v. hyvän kokoinen. Hyvä pään pituus. Saisi olla täyteläisempi silmien alta. Toivoisin kauniimman kaulan 

kiinnityksen. Riittävästi eturintaa. Hyvä ylälinja seistessä & liikkeessä. Hieman pitkä kuono-osa. Hyvin kulmautunut 

takaa. Huolimattomat liikkeet. Hyvä luonne ja esiintyminen. Kaunis väri mutta turkki vaihtumassa. 

 

Chiraskin Angelica Ke 21118/98 Avo1 Avk1 Sa pn1 VSP 



2 1/2 -v. erittäin hyvä koko ja tyyppi. Hyvä pään pituus joskin toivoisin pään ilmekkäämmäksi. Hyvä kaulan pituus. 

Voisi olla enemmän kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä ylälinja sekä seistessä & liikkeessä. Hyvä runko. Liikkuu hyvin. 

Hyvä luonne & esiintyminen. 

 

Grandman’s Leonora Ti 26023/98 Avo2 

2 1/2 -v. erittäin hyvä tyyppi. Toivoisin koiran korkeammaksi. Erinomainen voimakas kaunisilmeinen nartun pää. 

Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Valitettavasti koiran selkälinja pettää pahasti seistessä johtuen erittäin 

pitkästä lanneosasta. Erittäin terveet ja hyvät liikkeet. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

 

Musta / Harlekiini 

 

Nartut 

 

Sharcon’s Naughty Gal Mu 38003/99 Nuo1 Nuk1 Sa pn1 ROP 

Lähes 2-v. ääriviivoiltaan hyvin kaunis ja tyylikäs musta narttu. Kaunis pää joka voisi olla kuitenkin hieman 

voimakkaampi. Erittäin kaunis kaula. Erinomainen ylälinja sekä seistessä & liikkeessä. Hieman pitkä lanneosa. Vapaat, 

maatavoittavat liikkeet. Hyvä väri & esiintyminen.  

 

Sininen 

 

Nartut 

 

Midette’s Aurora Si 27867/99 Nuo1 Nuk1 

15 -kk. ikäisekseen hyvin kehittynyt sininen narttu. Hyvä luusto ja koko. Riittävä pään pituus. Erittäin vaaleat silmät. 

Riittävä kaula. Tarpeeksi kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin hyvä runko. Köyristää lanneosaa sekä liikkeessä & 

seistessä. Vapaa liikunta. Hyvä luonne ja esiintyminen. Runsaasti valkoista. 

 

Genedda Hope And Pray Si 19190/97 Avo1 Avk1 Sa pn1 ROP SERT 

3-v. ääriviivoiltaan erittäin tyylikäs sininen narttu. Saisi olla hieman enemmän luustoa. Hyvä pää. Kaunis ylälinja sekä 

kaunis kaulan kiinnitys. Riittävä runko. Pitkä lanneosa. Eturinta saisi olla paremmin kehittynyt. Sujuvat liikkeet. Hyvä 

esiintyminen, luonne ja väri. 

 

 


