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Juha Putkonen 

 

 

Tiikerijuovainen - keltainen 

 

Urokset 

 

Genedda Ens Entium 52063/06 
16kk sopusuhtaisesti kehittynyt, terverakenteinen junioriuros. Selvä sukupuolileima. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja 

kuonon linjat. Hyvät korvat. kauniit silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Hyvin kehittynyt rintakehä ja 

eturinta. Ikäisekseen tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Kaunis tiikeriväritys. Liikkuu niin kuin tämän ikäisen 

kuuluu liikkua. Lupaava kokonaisuus. 

JUN ERI 1 PU-2 SERT 

 

Gluckskind Bestario 43721/05 
2,5v. Erinomainen koko ja luuston vahvuus. Turhan karkeakalloinen pää. Hyvät korvat. Alaluomet tulisi olla 

tiiviimmät. Voimakkaat huulet. Kaula voisi olla hieman pidempi ja tyylikkäämpi. hieman painunut selkä. Tilava runko 

ja hyvä eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Vielä kovin kapea edestä . 

Ulkokierteiset käpälät. Luisu lantio. Liikkuu edestä kapeasti ja löysästi, takaa kovin lyhyin ja voimatomin askelin. Saisi 

kauttaaltaan olla tiiviimmässä kunnossa. 

AVO H 

 

Great-Golden’s Irwin Goodman 43461/04 
Keskikokoa pienempi, kokoon sopiva luusto. Hyvä sukupuolileima. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. 

Hieman epävarmat korvat. Otsapenger voisi olla korostuneempi. Hyvä purenta. Riittävän pituinen kaula. Hyvä 

rintakehä. Hyvä suora selkä. Vielä hieman kapea edestä. Lyhyehkö häntä. Hyvä tiikeriväritys. Lyhyt ja voimaton taka-

askel. 

AVO ERI 1 PU-3 VASERT 

 

Abragabra’s Fantastic Phenom 33154/04 
Erinomainen koko, kaunislinjainen, hyväluustoinen valiouros. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Hieman 

epävarmat korvat. Otsapenger voisi olla korostuneempi ja alaluomet tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula. 

Erinomainen runko ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hieman pitkä lanneosa. Oikeanpituinen häntä. 

Liikkuu hyvin. 

VAL ERI 1 PU-1 VSP 

 

Love-Dane’s Speedy Gonzales 31679/01 
VAL Poissa 

 

 

 

Nartut 

 

Nelia Von Gigantic Blau 41874/07 
Keskikokoinen, sopusuhtaisesti rakentunut nuori narttu. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Hyvät korvat. 

Alaluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Eturinnan 

tulee vielä kehittyä. Riittävästi kulmautuneet raajat. Käpälät voisivat olla hieman tiiviimmät. Oikeanpituinen häntä. 

Liikkuu vaivattomasti sivulta, edestä hieman löysästi. 

NUO ERI 1 PN-3 SERT 

 

Great Golden’s Ihana Valo 43457/04 
Keskikokoa pienempi. Koon sopiva luusto. Esitetään tänään hieman löysässä kunnossa. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja 

kuonon linjat. Otsapenger voisi olla selvempi. Vasen korva hieman epävarma. Hyvät tummat silmät, hyvä purenta. 

Kaula voisi olla jalompi. Hyvä rintakehä. Riittävä eturinta. Niukat etukulmaukset, riittävät takana. Hyvät käpälät. 

Tiikeriväritys saisi olla puhtaampi. Oikeanpituinen häntä. Hieman luisu lantio. Liikkuu edestä hieman löysästi, takaa 

voimattomin, lyhyin askelin. voisi olla kauttaaltaan kiinteämmässä kunnossa. 

AVO H 



 

Love-Dane’s Wild Midnight 12615/04 
4V. Hyvänkokoinen, sopivaluustoinen, kaunislinjainen valionarttu. Kaunislinjainen narttumainen pää. Hyvät korvat, 

silmät ja purenta. Erinomainen huulilinja. Kaunis kaula. Hyvä säkä. Hyvä suora selkä. Erinomainen runko ja eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI 1 PN-1 ROP 

 

Love-Dane’s Lilli Marlen 37912/97 
10,5v. Kaunislinjainen, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaninarttu. Mallikas narttumainen pää. Hyvät korvat, 

silmät ja purenta. Kaunis kaula. Hyvä säkä ja selkä. Erinomainen runko ja eturinta. Hyvät kulmaukset. Käpälät voisivat 

olla hieman tiiviimmät. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Omistaja voi olla ylpeä hienosti säilyneestä veteraanista. 

VET ERI 1 PN-2 ROP-VET 

 

Musta/harlekiini 

 

Urokset 

 

Catapha’s Yes But Not Yet 12470/07 
13kk. Tänään kun aristellen esintyvä junioriuros. Erinomainen koko ja luuston vahvuus. Yhdensuuntaiset kallon ja 

kuonon linjat. Tummat silmät. Hyvä kaula. Hyvä rintakehän syvyys, vielä kovin kapea edestä. Ulkokierteiset 

etukäpälät. Selkälinjan tulisi olla suorempi.Luisu lantio. Niukat etu- ja takakulmaukset. Erinomaiset käpälät. Kovin 

lyhyt ja voimaton sivuaskel. Valitettavasti hampaita ei voitu tarkistaa, jonka johdosta palkintosija EVA 

JUN EVA 

 

Nordic Giant’s Butch Cassidy 23589/08 (N09327/07) 

9kk harvinaisen terverakenteinen,kaunislinjainen juniori uros. Hyvä luusto. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon 

linjat. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis kaula ja säkä. Hyvä suora selkä. Erinomainen rintakehä ja eturinta 

ikäisekseen. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja musta väri. Liikkuu kuten tämän ikäisen 

kuuluukin liikkua. Lupaava kokonaisuus. 

JUN ERI 1 PU-2 VASERT 

 

T.R’s Jewel TO Ozaenas 26521/08 (AKC20968206) 

1v. Harvinaisen terverakenteinen, vahvaluustoinen, kaunislinjainen juniori uros. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja 

kuonon linjat. Hyvät korvat ja purenta. Alaluomet saisivat olla tiiviimmät. Erinomainen runko ja eturinta ikäisekseen. 

Tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Oikeanpituinen häntä. Yhdensuuntaiset etuliikkeet ja hyvä sivuaskel. 

Komea lupaava kokonaisuus. Voimakas harlekiiniväritys. 

JUN ERI 1 PU-1 SERT ROP 

 

Bonel Sebastian 24280/04 
Erinomainen koko ja luuston vahvuus. Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Hyväasentoiset korvat. Alaluomet tulisi 

olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Hyvä rintakehä. Riittävä eturinta. Riittävästi kulmautuneet 

raajat. Hieman ulkokierteiset käpälät, jotka voisivat olla tiiviimmät. Oikeanpituinen häntä. Hyvä musta väri. Liikkuu 

riittävällä sivuaskeleella, hieman löysästi edestä. Hyvä luonne. 

VAL ERI 2 PU-4 

 

Jättiläisen Kalanchoe 43583/05 
Hyvänkokoinen, vahvarakenteinen, hieman löysässä kunnossa tänään. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. 

Vasen korva hieman epävarma. Alaluomet tullisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä rintakehä ja 

eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Voimakas harlekiiniväritys, jossa harmaita ja kellertäviä laikkuja 

hieman . Pohjaväri voisi olla valkoisempi. Hieman luisu lantio. Liikkuu sivusta hieman lyhyin askelin, muuten ok. 

VAL ERI 1 PU-3 

 

 

 

Nartut 

 



Megappon Kostya Karnilla 42037/07 
7kk. Harvinaisen terverakenteinen, tasapainoisesti kehittynyt, kaunislinjainen narttupentu. Lähes yhdensuuntaiset 

kaulan ja kuonon linjat. Vielä epävarmat korvat. Hyvät tummat silmät. Hyvä purenta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt 

runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät. Kaunis mukava kokonaisuus. 

PEK 1 KP 

 

Ozaenas Nougat 54548/06 
14kk harvinaisen terverakenteinen, tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu. Lupaava kaunislinjainen pää, vielä hieman 

epävarmat korvat. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä. Eturinnan 

tulle vielä kehittyä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Oikeanpituinen häntä. Vahva harlekiiniväritys, hieman 

harmaita laikkuja. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Mukava kaunis kokonaisuus. 

JUN ERI 1 PN-1 SERT VSP 

 

Jättiläisen Magnolia 37702/06 
Hyvänkokoinen, hyväluustoinen, kaunis, terverakenteinen nuori narttu. Lähes oikeat kallon ja kuonon linjat. Kaunis 

kaula, hyvä säkä ja selkä. Ikäisekseen hyvä rintakehä. Eturinnan tulee vielä kehittyä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä 

harlekiiniväritys, hieman harmaita laikkuja. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Mukava kokonaisuus. 

NUO ERI 1 PN-3 VASER 

 

Anxious Elba to Ozaenas 46015/05 
Hyvänkokoinen, hyväluustoinen, kaunislinjainen valio narttu. Hieman takaluisu kallo. Hieman epävarmat korvat. Hyvät 

silmät ja purenta. Kaunis kaula. Hyvä säkä. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvät kulmaukset ja käpälät. Oikeanpituinen 

häntä. Hyvä musta väri. Liikkuu vaivattomasti, hieman löysin kyynärpäin edestä. 

VAL ERI 2 PN-4 

 

Bonel Santra 24281/04 
Hyvänkokoinen, keskivahvaluustoinen, kaunislinjainen valionarttu. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. 

Vasen korva hieman epävarma. Alaluomet tulisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Kaunis kaula. Hyvä säkä ja selkä. Hyvä 

rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä musta väri. Oikeanpituinen 

häntä. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI 1 PN-2 

 

 

Sininen 

 

 

Nartut 

 

Bonel Victoria 46546/05 
Tasapainoinen, kaunislinjainen, hyväluustoinen valio narttu. Kaunislinjainen pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 

Toivoisin kaulan hieman pidemmäksi. Hyvä säkä ja selkä. Hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät 

käpälät. Oikeanpituinen häntä. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI 1 PN-1 ROP 

 


