
8.8.2009 Mäntyharju 

tuomari: Hilkka Salohalla 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Saradane's King Kryptonite FI22909/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea uros, jolla hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Riittävä kaula, hyvä eturinta, hyvä ylälinja, riittävä rintakehä. Hieman niukasti kulmautunut edestä, 

polvikulma voisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto, hyvä karvapeite, mutta värissä ruskehtava sävy. 

Liikkuu hyvin. 

NUO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alexander FI33455/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan voimakas uros, jolla puutteellinen otsapenger, 

hyvä kuono ja kallo, hieman avoimet silmtä, hyvä huulikulma. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä 

eturinta ja runko, hieman pysty olkavarsi. Pysty olkavarsi, riittävät takakulmaukset, hyvä luusto ja 

käpälät, liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 PU2 

 

Bonel Uruk-Hai FI46508/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen tyylikäs uros, jolla hyvä pää. Kaunis kaula ja ylälinja, 

hyvä eturinta ja runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Kozmic Blue's Lady FI29669/08 

Riittävän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla hyvä kallo, 

hieman kyömy kuono, hyvä huulikulma, oikea purenta, korvat voisivat olla hieman pienemmät. 

Hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Hieman etukierteiset etukäpälät, hyvä 

luusto. Riittävät kulmaukset edessä ja takana, valkoiset merkit varpaissa ja rinnassa. Liikkuu vielä 

löysästi edestä, muuten lupaava. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anastasia FI33971/07 

Oikean kokoinen, pitkälinjainen narttu, jolla löysää kaulanahkaa, hyvä kallo ja kuono, hieman 

avoimet silmäluomet, riittävä huulikulma, hyvä purenta, muta ikenien liikakasvua. Kaula saisi olla 

pidempi, hyvä säkä samoin ylälinja. Hyvä rintakehä, liian pitkä lanne, hyvä luusto ja käpälät. Hyvät 

etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Liikkuu voimattomin sivuaskelin ja löysin kyynärpäin, 

saisi kaiken kaikkiaan olla paremmassa lihaskunnossa. 



AVO H 

 

Saradane's Iron Dream FI27806/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ryhdikäs narttu, jolla hyvä pää, hyvä purenta, 

silmäluomet kääntyvät hieman sisään päin. Hyvä kaula ja selkä, luisu lantio, hyvä eturinta ja runko. 

Erinomainen luusto, käpälät voisivat olla hieman korkeammat. Riittävät etukulmaukset, hyvät 

takakulmaukset, liikkuu hieman löysin kyynärpäin, muutoin hyvin. 

AVO H 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Danemanian Sitting Bull FI32762/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, rungoltaan vielä kesken kehityksen oleva uros, jolla hyvä pää, 

hyvä purenta, silmät ja korvat. Niukka rintakehä, erinomainen luusto, riittävät takakulmaukset. 

Hyvä karvapeite, melko hyvä väri, vielä löysät liikkeet, mutta erinomainen askelpituus. 

JUN EH1 

 

Jättiläisen Vergilius FI56907/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen valmis uros, hyvä päänlinjat, pigmentti kirsussa ja 

huulissa saisi olla parempi, näkyvät vilkkuluomet. Hyvä kaula, samoin selkä, hyvät etukulmaukset, 

takakulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvä karvapeite ja väri, liikkuu lyhyin askelin, muutoin ok. 

JUN EH2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Danemanina Rosered Dream FI32781/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla hyvä huulikulma ja 

päänlinjat, hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula, vielä hieman kaareva lanne. Eturinta ja 

rintakehä saavat vielä kehittyä, hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa, riittävä luusto. Litteät 

käpälät, liikkuu liian löysästi edestä ja takaa, sivusta hyvin. 

JUN EH1 

 

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FI57892/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla hyvät päänlinjat, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä 

huulikulma, mutta hieman roikkuvat suupielet. Hyvä kaula ja säkä, luisu lantio, eturinta ja rintakehä 

saisi vielä kehittyä, hyvä luusto ja korkeat käpälät. Liikkuu erittäin kapeasti edestä ja lyhyin askelin. 

JUN H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Jättiläisen Hyacint Hebe DI22058/04 



Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla aavistuksen pitkä lanne. Kallo osaltaan hieman 

raskas pää, erinomaiset kulmaukset, erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät, 

liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04 

Oikean kokoinen, pitkärunkoinen narttu. Ilmettä pilaavat syvällä sijaitsevat, avoinluomiset silmät, 

hyvä kaula ja säkä. Hyvä huulikulma, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman lyhyt olkavarsi, hyvät 

takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hieman voimattomasti ja lyhyin askelin. 

VAL EH2 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Jättiläisen Barbarea FI25994/99 

VET POISSA 

 

Jättiläisen Batseba FI25999/99 

VET POISSA 

 

Jättiläisen Bebe FI25995/99 

VET POISSA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Grandman's Hey C'mon FI18067/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea urospentu, jolla hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta ja silmät, 

lentävät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät, 

sopivat kulmaukset, hyvät joustavat liikkeet. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Ramona FI28549/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla erinomaiset 

päänlinjat ja huulikulma, hyvä purenta, hieman syvällä sijaitsevat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, 

ikäisekseen hyvä kuono, riittävät kulmaukset, hyvä luusto, liikkuu hyvin. 

JUN ERI1 PN3 VASERT 

 



Chic Carelia's Deanna FI41626/08 

Oikean kokoinen, pitkärunkoinen narttu, jonka ilmettä häiritsevät punaiset ja roikkuvat 

silmäluomet, hyvät pään linjat, hyvä kaula ja säkä. Hyvä eturinta ja rintakehä, pitkä lanne, riittävät 

etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä ja lyhyin 

askelin. 

JUN EH2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Carina FI49318/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, sopivan voimakas narttu, jolla hyvät pään linjat, hyvä purenta, 

kaunis kala ja selkälinja. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Pitkä lanne, hyin kulmautunut edestä ja 

takaa., Hyvä luusto, liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08 

Riittävän kokoinen, vielä kesken kehityksen oleva narttu, jolla hyvät päänlinjat ja huulikulma, 

turhan syvällä sijaitsevat silmät. Hyvä kaula, vielä puutteellinen eturinta ja rintakehä, niukat 

etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, kokoon sopiva luusto, hyvä väritys. Liikkuu klyhyin 

askelin ja hieman kerien edestä. 

NUO EH2 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Helisain Dominica FI38985/00 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen veteraaninarttu, jonka alalinjaa hieman häiritsee roikkuvat 

nisät. Hyvä pään linjat, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, runko ja kulmaukset. Hyvä 

luusto ja käpälät, liikkuu hieman ahtaasti edestä. 

VAL ERI1 PN2 ROP-VET 

 

 


