
7.7.2013 Karjaa 

tuomari: Tapio Eerola 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Fox Racing FI22329/12 

16 kk. Erittäin hyvä tyyppi, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, joskin hieman niukka otsapenger, silmät, 

korvat, purenta ok. Sopiva rintakehän vahvuus ikäisekseen. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu 

hyvin, hyvä askelpituus. 

JUN ERI1 SA PU2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's Galahad FI30048/09 

Mittasuhteiltaan lähellä neliötä. Hyvä pää, riittävän pitkä kuono. Silmät, korvat, purenta ok. 

Voimakas rintakehä, pitkät pystyt olkavarret, periksi antanut välikämmenet. Erittäin voimakkaasti 

kulmautunut takaa, pitkät sääret. Askelpituus hyvä, epävakaat etuliikkeet. 

AVO EH2 

 

Red Rublev Purple Rain FI42232/10 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, silmät, korvat, purenta ok. Sopiva rintakehän vahvuus & syvyys. 

Tasapainoiset kulmaukset, hieman lyhyt lantio. Askelpituus hyvä, voisi työstää tehokkaammin 

takaa. 

AVO ERI1 SA PU3 VASERT 

 

Samuraiwood's Eero Ettala FI51255/10 

Mittasuhteiltaan moitteeton, melko voimakas pää, kuitenkin oikealinjainen, löysät huulet. Voimakas 

rintakehä & raajaluusto, hyvät kulmaukset edessä, liioitellusti kulmautunut takaa. Todella pitkät 

sääret, liikkuu pitkin askelmin, mutta epävakaasti, liikuntaakin häiritsee koiran hermostuneisuus, se 

väistää ensikosketuksella ja esiintyy koko ajan häntä koipien välissä. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Dandelion FI39314/10 

Kookas, erittäin vahva uros, komea pää. Erinomainen rintakehän & raajaluuston vahvuus. Selvästi 

erottuva säkä, erinomaiset vaan ei liioitellut kulmaukset. Jokseenkin joustavammat välikämmenet 

kokonsa ja vahvuutensa nähden hämmästyttävän kevyt liike, erinomainen askelpituus. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Flicka Freijan FI22324/12 



16 kk. erinomainen tyyppi & mittasuhteet. Kaunis pää, silmät, korvat ok. Epätasainen hammasrivi 

edessä. Erinomainen rintakehä ikäisekseen, hyvät kulmaukset edessä, erittäin hyvät takana. Kevyt 

liike, askelpituus hyvä. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

Wundervoll Bawaria FI40247/12 

12 kk. Erittäin lupaava, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. Ikään sopiva rintakehän vahvuus, 

tasapainoiset kulmaukset. Hieman periksi antavat välikämmenet. Liikunta vielä löysää, ylälinja elää 

liikkeessä, askelpituus hyvä. 

JUN ERI2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Samuraiwood's Bulgari FI37231/09 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Red Rublev Ruby Stridercitnalta FI59431/09 

Hyvä koko & tyyppi, hyvä pää, silmät, korvat, purenta ok. Voimakas rintakehä, tasapainoiset 

kulmaukset, hyvät välikämmenet. Kevyt liike, keskipitkät askeleet. 

VAL ERI2 

 

Samuraiwood's Esprit Girl FI51248/10 

Erinomainen koko & mittasuhteet. Hyvä pää, hyvät silmät & korvat. Voimakas rintakehä, selvästi 

erottuva säkä, tasapainoiset kulmaukset. Hieman periksi antavat välikämmenet. Puuttuvasta 

hampaasta todistus. Kovin epävakaat etuliikkeet, pitkät askeleet. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Samuraiwood's 

KASV. EI ESITETTY 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET  

 

JUNIORILUOKKA 

 

Dogiwogin Highspeed Blackpower FI51662/12 

Oikeat mittasuhteet ikäisekseen, normaalisti kehittynyt ja hieman voimakas kallo, riittävä kuonon 

pituus, silmät, korvat & purenta ok. Ikään sopiva rintakehän vahvuus, riittävästi kulmautunut 

edestä, kovin niukasti takaa, hieman pysty lantio. Hyvä väri & pigmentti, liikkuu suoraan, mutta 

kovin tehottomasti takaa. Hyvä käytös. 

JUN H 

 

NARTUT 

 



JUNIORILUOKKA 

 

Mi'havana Invincible FI55906/12 

Mittasuhteiltaan oikea ja ikäisekseen normaalisti kehittynyt. Hyvä pää, melko runsaat huulet, 

silmät, korvat, purenta ok. Hyvä rintakehän vahvuus ikäisekseen, vahva raajaluusto, tasapainoiset 

kulmaukset. Niukahko pigmentti kirsussa ja huulissa. Liikunta ymmärrettävästi vielä löysää, mutta 

askelpituus hyvä. 

JUN ERI1 

 

 

sininen 

 

EI OSALLISTUJIA 

 

 


