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Tuomari: Jens Myrman, Ruotsi  

 

keltainen – tiikerijuovainen  

 

urokset  

 

junioriluokka  

 

Opertunity´s Going to Eden FI27274/08 

JUN POISSA 

 

Chic Carelia´s Baldur FI16028/07 

18 kuukautta, erinomainen koko ja mittasuhteet, erittäin hyvin kasvanut ikäisekseen, erinomainen 

hyvin muodostunut pää, erinomainen kaula ja ylälinja (seistessä), hieman laskeva lantio, matala 

hännänkiinnitys, erinomainen eturinta, rinnansyvyys ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset, 

erinomainen liikunta sivusta ja takaa, edestä liike vielä epävakaata, tyydyttävä ylälinja liikkeessä.  

JUN EH1 

 

nuortenluokka  

 

Ritzypal´s Codename Warlock FI48826/06 

23 kuukautta, erittäin suuri ja ilmavan vaikutelman antava, päässä hyvä pituus, mutta toivoisin 

vahvemman sukupuolileiman, kaunis kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset takana, erittäin suorat 

edessä, taipumus kääntää kyynärpäitään ja ranteitaan, haluaisin hieman enemmän syvyyttä ja 

volyymia, matkaa voittava liikunta, tyylikäs uros jonka tarvitsee täyttyä kokonaisuudessaan.  

NUO H  

 

nartut  

 

nuortenluokka  

 

All About The Daisy Chain FI39796/07 

21 kuukautta, erinomainen tyyppi ja koko, erinomainen pää jossa hyvät mittasuhteet ja 

yksityiskohdat, kaunis kaula, muutoin hieman heikko, erinomainen ylälinja, hyvä runko ja takaosa, 

erinomaisesti kulmautunut takaa, hyvin rakentunut, hieman voimaton liikunta.  

NUO EH2 

 

Ritzypal´s Charmed Queen FI48828/06 

Melkein 2 vuotta, erinomainen koko ja mittasuhteet, erinomainen pää, kaula, ylälinja, lantio ja 

takaosa, erinomainen eturinta, syvyys ja volyymi, erinomaiset raajat ja käpälät, liikkuu 

erinomaisesti sivusta, vielä hieman epävakaasti edestä. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP  

 

avoinluokka 

 

Alder Glade´s Doris to C´mon FI35396/05 



3 vuotta, erinomainen koko ja mittasuhteet, kaunis feminiininen, pitkälinjainen pää, kaunis kaula, 

ylälinja, lantio ja takaosa, suora edestä, riittävä eturinta ja syvyys, liikkuu hyvin sivusta ja takaa, 

vielä epävakaasti edestä.  

AVO EH1 

 

Pine Garden´s Ego Edda FI53756/06 

2 vuotta, erinomainen koko ja mittasuhteet, vielä hyvin kehittymätön rungostaan tähän luokkaan, 

kaunis pitkälinjainen pää jossa erinomaiset yksityiskohdat ja mittasuhteet, erittäin kaunis kaula ja 

ylälinja, laskeva lantio ja matala hännänkiinnitys, erinomainen takaosa, tarvitsee kehittyä 

rinnansyvyydestä, leveydestä ja eturinnasta, erinomainen liikunta sivusta ja takaa, erittäin epävakaa 

edestä.  

AVO H  

 

valioluokka  

 

Alder Glade´s Daphne to Great-M FI35389/05 

Erinomainen koko ja mittasuhteet, erinomainen pää sivusta, halaisin lisää täytettä silmien alle ja 

paremman tasapainon kuonon ja kallon leveyteen, kaunis kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset 

takana, erinomaiset edessä, hyvärunkoinen, tänään ei parhaassa karvanlaadussa, taipumusta ontua 

vasenta takajalkaa. 

VAL EH2   

 

Dundane´s Shooting Star FI37511/06 

2 vuotta, erinomainen koko, hivenen pitkä lanne, kaunis kaula, erinomainen takaosa, erinomainen 

eturinta ja rinnansyvyys, hieman kapea edestä, erinomainen liikunta sivusta ja takaa, melko 

epävakaa edestä.  

VAL ERI1 PN2 

 

 

musta – harlekiini  

 

pentuluokka  

 

nartut 

 

Genedda Hippomania FI14722/08 

7 kuukautta, erittäin miellyttävä pentu, erinomainen koko ja mittasuhteet, ihastuttava pää, 

erinomaiset mittasuhteet, kaunis kaula, ylälinja, lantio ja takaosa, hyvä runko ikäisekseen, 

fantastinen karvapeite ja väri, ihastuttava liikunta.  

PEN1 KP ROP-PEN 

 

urokset  

 

nuortenluokka 

 

Juanrona´s Nordic Carbon FI38103/07 

20 kuukautta, erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvin kasvanut miellyttävä uros, hyvämuotoinen 

maskuliininen pää, erinomaiset mittasuhteet, hivenen matalalle asettuneet korvat häiritsevät ilmettä, 

kaunis kaula ja ylälinja, hieman laskeva lantio, riittävästi kulmautunut takaa, hieman suora edestä, 



hyvä runko ikäisekseen, tänään ei paras väri, erinomainen sivuliikunta, hyvä takaa ja hieman 

epävakaa edestä.  

NUO EH1 

 

avoinluokka  

 

Mihavana Bodom Minnas FI17742/06 

Maskuliininen, suuri uros, erinomaiset mittasuhteet, vaikuttava maskuliininen pää, erinomaiset 

yksityiskohdat ja mittasuhteet, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä takaosa, melko hyvin kulmautunut 

edestä, riittävä runko, kyynärpäät puristuvat alle ja kääntävät etutassut ulos, hyvä väri, riittävä 

liikunta sivusta ja takaa, erittäin epävakaa edestä.  

AVO EH1 

 

veteraaniluokka 

 

Catapha´s Legacy of Atomic FI22293/00 

8,5  vuotta,  keskikokoinen, melko hyvä pää, toivoisin hieman pidemmän kuonon verrattuna 

kalloon, kaunis kaula, riittävä ylälinja, laskeva lantio, erinomaisesti kulmautunut, liian suora 

alalinja, liikkuu kuin ikäiseltään voi odottaa, mutta mukavasti.  

VET H  

 

nartut  

 

nuortenluokka  

 

Ozaena´s Nomparel FI54549/06 

NUO POISSA 

 

avoinluokka  

 

Jättiläisen Istar B´seba FI48298/04 

3 vuotta, hyvä koko ja mittasuhteet, melko hyvä pää, hyvät mittasuhteet mutta ilmettä häiritsee 

punaiset silmät, kaunis kaula, ylälinja, lantio ja takaosa, riittävät kulmaukset edessä, hyvä runko, 

liikkuu tasapainoisella sivuaskeleella, mutta puuttuu energia.  

AVO H  

 

Tribeca Taraba FI18778/06 

3 vuotta, erinomainen koko ja mittasuhteet, melko hyvä pää. jossa ilme täysin harmaa oikea puoli, 

kaunis kaula, kaunis kaula, antaa hieman heikon vaikutelman, erinomainen ylälinja, riittävä takaosa, 

melko hyvät kulmaukset edessä, heikon eturinnan, rinnansyvyyden ja volyymin tulee kehittyä, 

seisoo etukäpälät ulospäin, melko hyvä askel sivusta, hyvä takaa, melko epävakaa edestä.  

AVO H  

 

 

siniset  

 

urokset  

 

junioriluokka 

 



Bonel Zackpot FI46715/07 

1 vuotta, erinomainen koko ja mittasuhteet, maskuliininen vaikuttava pää jossa erinomainen pituus, 

mutta jossa kallo ei saa enää karkeutua. kaunis kaula, ylälinja, lantio ja takaosa, hyvin kehittynyt 

ikäisekseen, haluaisin paremmin muotoutuneen ylälinjan, erinomainen askelpituus sivusta, hyvä 

takaa, epävakaa edestä.  

JUN EH1 

 

nartut  

 

junioriluokka  

 

Bonel Zara Odessa FI46709/07 

Erinomainen koko ja mittasuhteet, pää jossa hyvä pituus mutta tarvitsee tyylikkyyttä ja jaloutta, 

kaunis kaula ja ylälinja, hieman laskeva lantio, riittävät kulmaukset edessä ja takana, riittävä runko 

ikäisekseen, erinomainen askel sivusta, hyvä edestä ja takaa.  

JUN EH2 

  

Saradane´s It´s Our Lady FI27807/07 

1,5 vuotta, erinomainen koko ja mittasuhteet, melko hyvä pää jossa saisi olla hieman enemmän 

tyylikkyyttä, kaunis kaula, ylälinja, lantio ja takaosa, riittävät kulmaukset edessä, tarvitsee vielä 

kehittyä eturinnasta ja saada volyymia, liikkuu mukavasti kaikista suunnista.  

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Beata FI53131/06 

22 kuukautta, erinomainen koko ja mittasuhteet, miellyttävä pää, hyvä sukupuolileima ja 

mittasuhteet, kaunis kaula, takakorkea ylälinja, laskeva lantio, riittävät kulmaukset takana, suorat 

edessä, hyvä runko, ei paras väri tänään, liikkuu mukavasti kaikista suunnista.  

NUO H 

 

Saradane´s Iron Dream FI27806/07 

1,5 vuotta, erinomainen koko ja mittasuhteet, melko miellyttävä pää, mutta tarvitsee pidemmän 

kuono-osan, kaunis kaula, ylälinja, lantio ja takaosa, hyvä runko ikäisekseen, melko lyhyt mutta 

tasapainoinen sivuliikunta.  

NUO H  

 

 

 

 

 

 

 


