
8.6.2013 Alavus 

tuomari: Lena Danker 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Crowbay's Wind Diesel FI42267/09 

Kohta 4 -vuotias, ryhdikäs uros. Hyvän kokoinen ja hyvät mittasuhteet, hyvät yhdenmukaiset linjat 

päässä, kaunis ilme, purenta ok. Hyvin asettunut lapa, hieman pysty olkavarsi, hyvä runko ja luusto. 

Hyvä käpälät, selkä ja lantio, karva ei parhaimmillaan. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Toivoisin 

kauttaaltaan paremman lihaskunnon. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Iron Sky FI32898/12 

13 kk. Feminiininen tyttö, antaa vielä hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvät linjat kallossa ja 

kuonossa, hieman avoimet luomet, purenta ok, turhan runsaat huulet. Normaalisti kulmaukset 

edestä ja takaa. Sopiva luusto, ikäisekseen hyvä runko, hyvä selkä ja lantio, hyvä karva. Vielä 

pehmeä kinner, ahdas takaa, hieman ujo, mutta täysin käsiteltävissä. 

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA  

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

3 -vuotias. Feminiininen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kauniit yhdensuuntaiset linjat 

päässä, purenta ok, hyvin asettuneet korvat. Erinomaiset kulmaukset edestä ja takaa. Kaunis 

eturinta, rintakehä, hyvä luusto & käpälät, hyvä selkä & lantio. Erinomainen runko. Liikkuu 

tasapainoisesti erinomaisella askeleella. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

Méherzugi Vivien METDOG1752/11 

2 -vuotias narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreyttä kallossa, turhan paljon löysää huulta, 

purenta ok. Hieman pysty lapa, hyvä selkä ja lantio, kokoon sopiva luusto. Hyvin kulmautunut 

takaa, valitettavasti koira liikkeet ei ole puhtaita, niin tämän syystä päivän palkinto. 

VAL EVA 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Rosestar's Liona Lewis FI12641/13 



8 kk narttupentu, joka vielä siinä kasvuvaiheessa, että antaa takakorkea vaikutelman. Vielä 

pentumainen pää, kallo saa vahvistua, purenta ok. Normaalit kulmaukset edestä, toivoisin 

selvempää polvikulmausta, sopiva luusto. Ikäisekseen riittävän vahva runko. Liikkuu vielä 

pentumaisesti, mutta hyvällä askelpituudella, hurmaava luonne. 

PEN1 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12 

16 kk, hyvän kokoinen ryhdikäs poika, antaa pitkän vaikutelman. Hyvät linjat päässä, kaunis ilme, 

purenta ok, hieman pysty lapa tästä johtuen lyhyt kaula., Hieman pehmeyttä selässä, hyvä lantio, 

sopiva luusto, hyvät käpälät, pehmeät kintereet sekä seistessä että liikkeessä. Liikkuu riittävällä 

askelpituudella, vielä löysä kyynär. Miellyttävä luonne. 

JUN ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anteroaugusto FI40680/08 

AVO POISSA 

 

Lillakarnillan American Spirit FI18182/10 

3 v. hyvän kokoinen uros, hyvät mittasuhteet. Toivoisin paremmat linjat päässä, löysät luomet pilaa 

ilmettä, purenta ok, turhan paljon huulia. Hyvänpituinen rintakehä, joka saisi olla paremmin 

täyttynyt. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin takaa, mutta nostaa etupään liian korkealle, 

että liikkeet ei ole tehokkaita. Hieman levoton kehässä. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

4 -vuotias ryhdikäs hyvänkokoinen poika, hyvät mittasuhteet. Kauniit linjat päässä, purenta ok, 

hyvin pienet etuhampaat, ei ihan suora kuononselkä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tänään 

laihassa kunnossa. Toivoisin kauttaaltaan parempaa lihaskuntoa. Hyvä luusto, erinomaiset käpälät, 

liikkuu hyvällä askelmitalla, miellyttävä luonne. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Kohta 7 -vuotias herra, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis, puhdaslinjainen pää, purenta ok. 

Erinomaiset kulmaukset edestä ja takaa, erinomaiset runko, luusto ja käpälät, erinomainen 

lihaskunto. Liikkuu tasapainoisesti maatavoittavin askelin, miellyttävä luonne. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Dogiwogin Happy Violet FI51667/12 



9½ kk, feminiininen tyttö, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät päänlinjat, purenta ok, hieman löysät 

luomet. Hyvin asettunut lapa ja olkavarsi. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko ja hyvässä 

lihasmassassa. Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella. Vielä kauttaaltaan hieman 

kapea, miellyttävä luonne. 

JUN ERI1 SA PN3 SERTI 

 

Genedda Ut Mos Est FI15048/12 

1,5 -vuotias narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät linjat päässä, hieman löysät luomet, purenta ok. 

Hieman pysty lapa, josta johtuu lyhyt kaula. Hyvin muotoutunut rintakehä joka saisi olla pidempi, 

nyt lanneosa jää turhan pitkäksi ja vatsalinja kuroutuu liikaa. Sopiva luusto, toivoisin selvempää 

polvikulmausta, hyvä karva. Liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta ilmeisesti siinä kasvuvaiheessa, 

että liikkuu takakorkeasti. Miellyttävä luonne. 

JUN EH2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Genedda Nomen Nudum FI22064/09 

4 -vuotias narttu, joka valitettavasti esitetään liian tuhdissa kunnossa. Hyvät linjat päässä, purenta 

ok. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, hyvät käpälät, pehmeä selkä 

ylipainon takia. Hyvä lantio, liikkuu etumatalasti, riittävällä askelmitalla, miellyttävä luonne. 

AVO H 

 

Mi'havana Dragon FI37541/08 

5 -vuotias, hyvän kokoinen narttu, toivoisin yhdensuuntaisemmat linjat, purenta ok. Pysty lapa tästä 

johtuen lyhyt kaula. Suora olkavarsi tästä johtuen köyhä eturinta. Sopiva luusto, hyvä selkä & 

lantio, häntä amputoitu ½-välistä tästä johtuen päivän palkinto. Liikkuu riittävällä askelmitalla, 

miellyttävä luonne. 

AVO EVA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

3,5 v. narttu, jolla hyvät mittasuhteet, voisi olla kauttaaltaan hieman elegantimpi, hyvät linjat 

päässä, purenta ok. Tasapainoiset kulmaukset edestä ja takaa, vahva rintakehä, hyvä luusto ja 

käpälät. Miellyttävä luonne. liikkuu tasapainoisesti pitkällä askeleella. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Genedda Zymphatic Alien FI38594/05 

8 v. kaunis narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät päänlinjat, purenta ok. Erinomaiset 

kulmaukset edestä ja takaa, kaunis ylälinja, sopiva luusto, erinomaiset käpälät. Liikkuu pitkällä 

maatavoittavilla askelilla. Miellyttävä luonne. 

VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 



JUNIORILUOKKA 

 

Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12 

10 kk, hyvän kokoinen poika, jolla hyvät mittasuhteet, kallo saa vahvistua. Ei ihan suora kuonon 

selkä, purenta ok. Normaalit kulmaukset edestä ja taa, ikäisekseen riittävä runko, hyvät käpälät. 

liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelpituudella, vielä ahdas takaa. Selkälinja tarvitsee vielä 

vahvistua, miellyttävä luonne. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Exellent Choice FI17526/10 

4 -vuotias, ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, mutta esitetään liian laihassa kunnossa. Hyvät 

linjat päässä, purenta ok, hyvin pienet etuhampaat. Hyvin asettunut lapa, suora olkavarsi, hyvä 

rintakehän muoto ja pituus. Toivoisin kauttaaltaan enemmän lihasta ja massaa. Liikkuu riittävällä 

askelmitalla, kauttaaltaan kapea. 

AVO H 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Riveran Call Me Unforgettable FI49908/11 

1 v 9 kk narttu, jolle toivoisin hieman lisää raajakorkeutta. Hyvät linjat päässä, löysät luomet pilaa 

ilmettä, purenta ok, runsaat huulet. Normaalit kulmaukset edestä, ikäisekseen riittävä rintakehä, 

sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu riittävällä askelpituudella, ei parhaassa karvassa. Hieman ujo, 

mutta täysin käsiteltävissä. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Denim Danes Madison Maggie May FI34614/11 

2 -vuotias narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, purenta ok, kunnon kokoiset etuhampaat. 

Normaalit kulmaukset edestä ja takaa, hyvin muotoutunut rintakehä, hyvä selkä, hieman jyrkkä 

lantio, riittävä luusto, hyvä karva. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla, hieman ahdas takaa, 

kiertää etutassut sisään liikkuessaan. 

AVO ERI1 

 

 

 

 


