
Saarijärvi KR 9.8.2008 

tuomari: Maret Kärdi, Viro 

keltainen-tiikerijuovainen 

urokset 

junioriluokka 

Edendane´s Caribbean Pirate FI32927/07 

Oikealta puolelta puuttuu alhaalta P1 hammas. Hyvänkokoinen, erinomaisilla mittasuhteilla, kesken 

kehityksen vielä rungoltaan juniori uros. Erinomainen pää ja ilme, hyvä maski ja korvat. Vielä 

ohuehko kaula ja selvästi lihaspeitettä sekä tilavuutta kaipaava runko. Hiukan jyrkkä lantio, 

puutteellinen eturinta, pystyhkö olkavarsi. Erinomaiset takakulmaukset, erinomainen raajaluusto. 

Esitetään hyvin laihassa kunnossa. Toivottavasti tulevaisuudessa koiran potentiaali tulee hyvin 

esille. 

JUN H 

nuortenluokka 

Euro Power Bob The Builder FI17132/07 

19 kk. Hyvänkokoinen, mutta jaloutta kaipaava hieman hennolta vaikuttava nuori uros. Oikeat pään 

linjat, juuri riittävä maski, hiukan matala korvien kiinnitys. Toivoisin kauniimman huulikaaren ja 

tiiviimmät luomet. Hyvä kaula ja säkä. Jyrkähkö lantio. Eturinnassa puuttuu tarvittava täyte. 

Litteähköt kylkiluut, niukat kulmaukset. Tasapainoiset, mutta heikot liikkeet. Hyvä luonne. Koirasta 

puuttuu rodunomainen ylväys ja jalous. 

NUO H 

Euro Power Bruno FI17134/07 

19 kk. Hyvänkokoinen. Sopivat raajaluustot. Sopusuhtainen, riittävän ylväs kokonaisuutena. 

Voimakas uroksen pää, liikaa otsaryppyjä, jyrkkä otsapenger. Hyvät korvat, tummat silmät. Oikea 

purenta, seassa yksi leveämpi ja haljennut yläetuhammas. Hieman löysät silmäluomet. Jalo kaula, 

hyvä yläosa, hyvä lantiorakenne, riittävä eturinta, tilava runko, sopivat kulmaukset. Tulisi liikkua 

tasaisempaa vauhtia. Kauniinsävyinen karvapeite, hiukan vaalentunut maski. 

NUO EH1 

valioluokka 

Abragabra´s Fantastic Phenom FI33154/04 

4v. Hyvänkokoinen, sopusuhtainen, hyvällä raajaluustolla. Riittävän jalo kokonaisuus. Kokoon 

nähden hieman kevyt pää. Hieman takaluisu kallo-osa ja loiva otsapenger. Hyvä alaleuka, hyvin 

niukka, lähes tasapurenta. Jalo kaula, kiinteä yläosa, erinomainen lantiorakenne, sopivasti 

kulmautunut, tilava runko. Vaikuttavat liikkeet. Riittävän tumma maski 

VAL EH1 

nartut 

avoinluokka 

Chic Carelia´s Avalon FI45002/04 

4v. Keskikokoa pienempi, keskivahvalla raajaluustolla, sopusuhtainen, mutta jaloutta kaipaava 

narttu. Oikeailmeinen ja mallinen nartun pää, tummat silmät, hyvä maski. Hyvä kaula. Riittävän 

kiinteä yläosa, sopiva-asentoinen lantio. Toivoisin sulavammin kiinnittyvän hännän. Pystyn lavan 

ansiosta etuasentoiset eturaajat antavat todellista pitemmän vaikutelman. Vaivattomat liikkeet. 



Hieman nokisuutta rungon yläosassa. Saisi esiintyä ryhdikkäämmin. 

AVO EH1 

Dogiwogin A Fainomenon FI42984/04 

4v. Selvästi kevytluiselta ja hennolta vaikuttava narttu. Riittävä massa, mutta ei lihasvolyymi. Ohut 

raajaluusto. Sopiva nartun pää, tummat silmät, hieman korostuneet kulmakaaret. Keskimmäiset 

alaetuhampaat lähes poikki, oikea purenta. Turhan pysty kaula ja etuosa, pieni painauma selässä. 

Hyvä eturinta. Sopivat takakulmaukset, jyrkähkö lantio. Pysty olkavarsi ja ei rungonmyötäiset 

kyynärpäät. Heikko ristiinastuva etuliike. Hyvä luonne. 

AVO H 

valioluokka 

Alder Glade´s Dearie FI35391/05 

3v. erinomaista tyyppiä edustava sopusuhtainen, rodunomaisen jalo ja omanarvontuntoisesti 

esiintyvä narttu. Oikean mallinen pää, jossa hiukan vaaleat silmät, maski saisi olla täyteläisempi. 

Jalo kaula, hyvä ylälinja, erinomainen lantiorakenne, häntä saisi liittyä sulavammin. Tilava runko, 

sopivat kulmaukset, hyvä raajaluusto. Arvokas esiintyminen. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

musta-harlekiini 

urokset 

junioriluokka 

Piistar Cromwell FI46554/07 

1v. Reilunkokoinen, mutta kesken kehityksen, jaloutta kaipaava junioriuros. Oikeankokoinen pää, 

hieman jyrkkä otsapenger ja täytettä kaipaava kuono-osa. Hiukan lähekkäin ja syvällä sijaitsevat 

tummat silmät, matala korvien kiinnitys. Yhdensuuntaiset pään ylälinjat. Hyvä kaula ja säkä. 

Liikkeessä taakse kohoava lanneosa. Oikeanpituinen jyrkästi laskeva lantio. Vielä kapea edestä, 

pystyhkö olkavarsi. Toivoisin pitemmän rintalastan. Sopivat takakulmaukset. Erinomainen karva. 

Hyvä luonne. Vielä pentumaiset liikkeet. 

JUN H 

Piistar Dionysos FI57435/07 

9 kk erittäin tukevalla raajaluustolla, sopivan kokoinen, rungolta kesken kehityksen junioriuros, 

kaipaa rodunomaista jaloutta. Hyvänkokoinen pää, oikea hampaisto. Lähellä ja syvällä sijaitsevat 

silmät antavat vieraan ilmeen, kaipaa täytettä silmien alle. Haja-asentoiset korvat. Hyvä kaula ja 

yläosa. Oikea-asentoinen mutta lyhyehkö lantio. Niukat takakulmaukset. Sopiva eturinta. Riittävät 

etukulmaukset. Kaipaa kehätottumusta. Suhteellisen kevyet liikkeet. 

JUN H 

avoinluokka 

Danemanian Le Miserable Gs FI24611/05 

3v. Kookas. Kehitysvirheelliset eturaajat eivät takaa riittävän tehokkaita liikkeitä ja johtavat 

hylkäämiseen. 

AVO HYL 

nartut 

nuortenluokka 

Tellus Danes Yeriel FI12526/07 

19 kk. Erinomaista tyyppiä keskikokoinen, sopusuhtainen, vahvalla raajaluustolla, riittävän jalo 



nuorinarttu. Erinomaiset päänlinjat, hyvä hampaisto, kaunis huulikaari. Aavistuksen matala korvien 

kiinnitys, vaaleahkot silmät. Hyvä kaula ja säkä, kiinteä ylälinja, voimakas eturinta, sopivat 

etukulmaukset. Oikean pituinen hieman luisu lantio, sopivat takakulmaukset. Suhteellisen tasaisesti 

jakautunut kirkkaat värimerkit. Aavistuksen uloskääntyneet etukäpälä. Kaipaa ryhtiä liikkeisiin. 

NUO ERI1 PN2 SERTI 

avoinluokka 

Jättiläisen Esikko FI38193/02 

6v. Anatomisesti erittäin hyvin rakennettu sopusuhtainen rungoltaan riittävän jalo, keskivahvalla 

raajaluustolla. Löysä kaulanahka. Hyvin vaaleat silmät ja haja-asentoiset korvat pilaavat ilmeen. 

Pystyhkö olkavarsi. Kasvaimesta johtuva epäpuhdas alalinja. Valitettavasti rodulle ei-toivottu 

värivariaatio johtaa hylkäämiseen. 

AVO HYL 

Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04 

Oikealta alhaalta puuttuu P2 hammas. 4 vuotias, selvästi neliömäistä pitempi jaloutta kaipaava 

kokonaisuus. Kokoon nähden ohut raajaluusto. Hyvät pään ylälinjat, riittävän tummat silmät, 

leveään kalloon nähden kapeampi kuono-osa. Niukan pituinen kaula. Hyvä ylälinja, erinomainen 

lantion rakenne ja hännän kiinnitys. Pysty olkavarsi ja etuasentoiset eturaajat korostavat pitkää 

vaikutelmaa. Ei siisti alalinja. Hyvä eturinta. Tietynlaista heikkoutta takaliikkeissä. Toivon 

kirkkaamman mustan värityksen. Luonne hyvä. 

AVO H 

valioluokka 

Bonel Santra FI24281/04 

4v. Erinomaista rotutyyppiä, hyvin jalo silti voimakas narttumaisilla mittasuhteilla, hyvällä 

raajaluustolla omanarvontuntoisesti esiintyvä. Linjakas pää, riittävän tummat silmät, hyvä 

huulikaari, oikea-asentoiset korvat. Hyvä hampaisto. Jalo kaula. Erinomainen yläosa ja 

lantiorakenne. Sopivat kulmaukset edestä, erinomaiset takakulmaukset. Hyvä eturinta, tilava runko. 

Vaivattomat liikkeet. Kirkas musta väri. Vaikuttava kokonaisuus. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

veteraaniluokka 

Jättiläisen Bebe FI25995/99 

9-vuotias. Hyvässä kondiksessa. Ääriviivoilta sopusuhtainen. Ikääntymisestä johtuen kuivahko pää, 

niukat huulet. Pyöreähköt keskitummat silmät. Paksuhko ja lyhyehkö kaula pilaavat tarvittavan 

jalouden. Hyvä ylälinja ja lantio. Sopivat kulmaukset. Voimakas eturinta, lyhyehkö rintalasta. Hyvä 

raajaluusto. Tulisi olla selvästi puhtaampi väritys. Hyvät liikkeet. 

VET EH1 

sininen 

nartut 

junioriluokka 

Herdolf Prior Shau’nac FI46567/07 

Oikealla alhaalla tupla P1. Hyvänkokoinen vahvalla raajaluustolla, vielä kesken kehityksen. 

Rungolta sopusuhtainen. Oikeanmallinen pää, hiukan syvällä sijaitsevat silmät. Hyvät pään ylä- ja 

sivulinjat, haja-asentoiset korvat eivät korosta ilmettä. Hyvin pysty kaula, lapa ja olkavarsi pilaavat 

etuosan. Riittävän tilava runko, täytettä kaipaava eturinta. Liikkeessä jännittyvä ja köyristyvä 

takaosa, niukat takakulmaukset. Oikeanpituinen, jyrkkä lantio. Takaraajat jää rungon alle. Tulisi 



liikkua tehokkaammin. Laadukas ja väriltä erinomainen karvapeite. Pieni valkoinen merkki 

rinnassa. 

JUN EH1 

nuortenluokka 

Bonel Yön Lumous FI17654/07 

18 kk. Sopusuhtainen, erittäin hyvää rotutyyppiä. Riittävän jalo, mutta yläosaan lihaspeitettä 

kaipaava narttu. Erinomainen nartun pää, hiukan matala korvien kiinnitys. Hyvät hampaat, kaunis 

huulikaari. Oikea-asentoinen jalo kaula. Sopiva lantiorakenne. Kaipaa vielä täytettä eturintaan. 

Sopivat kulmaukset. Liikkeessä hieman kapea edestä. Hyvä karvapeite ja luonne. 

NUO ERI1 PN2 SERTI 

valioluokka 

Bonel Onella FI41628/02 

6v. Keskikokoinen, keskivahvalla raajaluustolla. Sopusuhtainen narttu, jolle toivoisin enemmän 

jaloutta. Hyvä pää, erinomainen ilme, riittävä silmien tummuus. Kaunis huulikaari. Oikea purenta, 

mutta hyvin pienet ja harvat välihampaat. Hyvä kaula ja yläosa. Toivoisin kiinteämmän lanneosan 

ja pitemmän lantion. Hyvä eturinta. Hiukan etuasentoisten eturaajojen ansiosta kapeahko edestä 

katsottuna. Sopivat takakulmaukset. Kapeahkot takaliikkeet. Karvapeite tulisi olla kirkkaampi ja 

kiiltävämpi. Ryhdikäs esiintyminen. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 


