
10.8.2013 Joensuu 

tuomari: Elena Ruskovaara 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Red Rublev Heart Killer FI11927/13 

Erinomainen tyyppi, hyvin linjakas ja tasapainoinen, hyvä luusto ja käpälät. Ikään sopiva runko, 

tyypillinen ylälinja, kaunis ylväs kaula. Pystyt ranteet, hyvä takaosa, erinomainen kapeakalloinen 

tasapainoinen pää. Hyvät korvat, etuliikkeissä löysyyttä, erittäin hyvä sivuliike. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

Erinomainen tyyppi, kompaktit mittasuhteet. Jämäkkä runko, ylväs kaula, sopivat kulmaukset. 

Maskuliininen pää, jossa vahvat täyteläiset huulet, kohtuullinen otsapenger, yhdensuuntaiset 

päänlinjat. Kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät liikkuessa, hyvät takaliikkeet ja jousto, 

liikkuessaankin hyvä ylälinja ja oikea asentoinen häntä. Ylväs ja erinomainen olomuoto. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

Erinomainen tyyppi ja koko, oikeat mittasuhteet, lanne voisi olla tiiviimpi ja rintakehä taakse 

ulottuvampi. Erinomainen ylväs kaula, hyvin kulmautunut takaosa, hieman niukemmin edestä. 

Hyvälinjainen pää, hyvä kapea kallo, joka riittävän litteä, erinomaisesti asettuneet korvat. Karva 

vaihtumassa, liikkuu erittäin hyvin ja joustavalla askeleella. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Wundervoll Alberto Ferro FI 50057/09 

Linjakas, ylväs, hiven pitkärunkoinen uros, joka ei tänään halua liikkua. Takaliike on kankea ja ravi 

haasteellista. Erinomainen ylväs kaula, hyvä eturinta, pitkät voimakkaasti kulmautuneet takaraajat. 

Hyvä kapea kallo, linjat saisivat olla kuonon ja kallon välillä yhtenevämmät, valitettavasti useita 

välihampaita puuttuu, mikä on hylkäävä virhe. Seistessä todella komea ja linjakas, esitetään hyvin. 

VAL HYL 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Keepers Choice FI37793/12 

Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja kootut käpälät. Hyvin miellyttävä pään malli, kaunis kapea 

kallo, hyvä huulikulma, huolimattomat korvat. Hyvä kaula, erittäin hyvä eturinta, kohtuulliset 

takakulmaukset. Vielä löysyyttä liikkeessä, malttaessaan erinomainen ulottuvuus sivuliikkeissä. 

Karva vaihtumassa. 

JUN ERI2 SA PN3 VASERT 



 

Wundervoll Bahira FI40254/12 

Erinomainen tyyppi, hyvä luusto, erinomainen pään malli, kaunis kapea kallo, oikein asettuneet 

korvat, tarpeeksi voimaa kuonossa, keskiruskeat silmät. Erinomainen kaula, hyvät kulmaukset. 

Liikkuu vielä löysästi, mutta askelpituus on lupaava, askeleessa erinomainen jousto, hyvin linjakas 

kokonaisuus. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

Wundervoll Bawaria FI40247/12 

Hyvin narttumainen, vielä rungoltaan vähän keveä, myös raajaluusto saa vähän jämäköityä. Turhan 

pitkä lanneosa, erinomainen ylväs kaula, kaunispiirteinen hyvä pää, jossa erinomaiset korvat, 

tarpeeksi voimaa kuonossa ja alaleuassa. Liikkeet vielä pentumaiset, kohtuulliset kulmaukset ja 

askelpituus, mutta ylälinja ja askeleet ovat vielä löysät. 

JUN EH3 

 

VALIOLUOKKA 

 

Aldes Glade's Amelie FI47625/11 

Mittasuhteiltaan kompakti, hyvä luusto, olemus voisi olla ryhdikkäämpi. Kohtuulliset kulmaukset, 

hyvä runko, mutta kunto voisi olla tiiviimpikin. Erinomaiset päänlinjat, kohtuullinen otsapenger, 

hyvät korvat. Etuliikkeissä löysyyttä, hyvä askelpituus, mutta laiska liikkuja ja siksi haluttu ylväys 

jää vähän piiloon. 

VAL ERI3 

 

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09 

Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja kootut käpälät, kaunis kaula, riittävän tiivis kunto. Hyvin 

rakentunut takaosa, erinomainen pää ja ilme, varmat korvat, hyvin miellyttävä joustava askellus. 

Miellyttävä liikerata, esitetään erinomaisesti. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

Wundervoll Aurinia Marley FI50058/09 

Oikea tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, tänään turhan tuhti kunto. Erinomainen kaula, tarpeeksi 

raajaluustoa, syvä runko, sopivat takakulmaukset, vähän niukemmat edessä. Erinomaisen tyyppinen 

pää, varma-asentoiset korvat, kohtuullinen otsapenger. Liikkuu vähän jäykästi takaa, pehmeä kunto 

näkyy myös ylälinjassa ja liikkeessä. Askelpituus on erinomainen ja askellus riittävää, komea 

seistessään. 

VAL ERI2 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

Erinomainen tyyppi, hurmaava käytös, vahva kaula. Erinomainen pää ja ilme, hyvin kulmautuneet 

raajat, hyvä luusto ja käpälät. Seistessään erinomainen, ikä näkyy jo liikkuessa ja askeleen tulisi olla 

joustavampi ja matalampi. 

VET ERI1 SA PN4 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Wundervoll 

KASV EI ESITETTY 



 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Dogiwogin Highspeed Blackpower FI51662/12 

Hyvä koko, selvä sukupuolileima, kompaktit mittasuhteet, erinomaiset kootut käpälät ja hyvä 

luusto. Kulmausten tulisi olla voimakkaammat ja olemuksen varmaraajaisempi. Hyvä rintakehä, 

vielä kapea eturinta. Maskuliininen pää, jossa reilu kallo, hyvä pään profiili, hyväasentoiset korvat, 

silmäluomien tulee tiivistyä. Liikkeiden tulee vielä tasapainottua, mutta askelpituus on hyvä. Hyvä 

karva, esitetään erinomaisesti. 

JUN EH1 

 

Great Gladiolus Dash De Peirak FI10829/13 

Vielä hyvin pentumainen ja pieni uros, jonka pitää jykevöityä. Päässä on jo uroksen leima, toivoisin 

tummemmat silmät, tarpeeksi kapea kallo, hyvät kootut käpälät, kohtuulliset kulmaukset. Solakka 

runko ja tässä hetkessä pehmeä selkä. Pentumaiset liikkeet ja löysä edestä. Ei parhaassa kunnossa 

karvaltaan. Esitetään hyvin, tarvitsee reilusti aikaa. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian All In FI25022/11 

Maskuliininen, hyvä vahvuus, kootut käpälät, sopivat takakulmaukset, niukemmat edessä. Hyvä 

rungon malli, lanne saisi olla kootumpi, sopiva kallo. Maskuliininen pää, hyväasentoiset korvat, 

keskiruskeat silmät. Huolimattomat etuliikkeet, hyvä askelpituus, hiukan korkea häntä, esitetään 

hyvin. 

AVO ERI3 

 

Karuso Weikko Liberté FI55353/10 

Oikea tyyppi ja hyvät mittasuhteet. Maskuliininen pää, reilut huulet, tarpeeksi yhtenevät pään linjat. 

Hyvä kaula, oikea rungon malli, hyvin rakentunut takaosa. Karva vaihtumassa, pohjaväri voisi olla 

puhtaampi. Liikkuu hyvällä joustavalla askeleella. 

AVO ERI2 SA PU3 VASERT 

 

Vulpine's All American Boy To Fin FI55582/11 

Erinomainen väritys, puhdas valkoinen pohjaväri. Vielä hyvin nuorekas runko ja liiaksi nouseva 

alalinja. Näyttävä kaula, hyvin kulmautuneet raajat, sopiva luusto ja hyvät käpälät. pitkä lanne, 

hyvin miellyttävä pään malli ja linja, hyvät huulet, keveät korvat. Etuliikkeissä vielä löysyyttä, hyvä 

sivuaskel, haluttu ylväs olemus. 

AVO ERI1 SA PN2 SERTI VACA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 



Erinomainen tyyppi, hyvä sukupuolileima, sopiva luusto, hyvä rungon malli ja erittäin varma 

raajarakenne. Miellyttävät kulmaukset, ilmeikäs pää, hyvä tasapaino kallon ja kuonon välillä, 

miellyttävät linjat. liikkuu ja esitetään hyvin, karva vaihtumassa. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Brazilija Margenis FI46487/12 

Pentumainen, liikkuessaan etumatalalta vaikuttava narttu, joka saa vielä kasvaa. Karva vaihtumassa, 

saisi olla mustempi, tarpeeksi raajaluustoa, hyvät käpälät ja erittäin hyvä kaula. Ikään sopiva runko. 

Ilmettä häiritsevät syvälle asettuneet silmät ja kovasti punottavat luomet, riittävän tumma silmien 

väri. Vielä pentumainen liikkuja, hyvä askelpituus, mutta tulee tiivistyä myös ylälinjaltaan. 

JUN H 

 

Dogiwogin Hunting Honey FI51668/12 

Viehättävästi käyttäytyvä, mittasuhteiltaan erittäin kaunis, vielä rungoltaan kehittymätön narttu, 

jolla niukka eturinta. Kulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Narttumainen pää, erittäin 

huolimattomat korvat, silmät saisivat olla tummemmat. Sopiva kaula, vielä löysät etuliikkeet, mutta 

hyvin lupaava ravi sivusta katsottuna. 

JUN EH3 

 

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12 

Erinomainen tyyppi, sopiva luusto, kaunis kaula, tyypilliset kumaukset. Tarpeeksi tiivis ylälinja. 

Hyvä miellyttävä pään malli, erinomainen litteä kallo, isot korvat, vähän alakuloinen ilme. 

Takaliikkeet ovat vielä kovin huolimattomat ja niiden tulee kehittyä yhdensuuntaisemmiksi. Erittäin 

hyvä jousto sivuliikkeessä, esitetään edukseen. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

Mi'havana I Go Grazy FI55907/12 

Ylväs, hyvin kauniisti rakentunut, vielä pentumainen, mutta todella lupaava narttu, jolla puhdas 

pohjaväri. Miellyttävät varma-asentoiset raajat, ylväs kaula ja erinomaiset kootut käpälät. 

Narttumainen pää, riittävän yhdensuuntaiset linjat. Erinomaiset liikkeet tahtoessaan, upea jousto, 

vielä pentumainen käytös, leikkisä ja kujeileva. 

JUN ERI2 SA PN4 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Glistening Chikago Bogema FI48440/11 

Hyvä luusto ja mittasuhteet, olemus voisi olla ryhdikkäämpi ja ylväämpi. Toivoisin puhtaamman 

pohjavärin, erinomaiset huulet, hyvä pään profiili. Vahva kaula, sopivat kulmaukset, ylälinja saisi 

olla tiiviimpi, edukseen liikkuessa jolloin nähtävissä erinomainen joustava ravi. Esiintymistä 

kannattaa treenata. 

AVO ERI2 SA 

 

Ozaenas Rihanna FI53143/11 

Linjakas, riittävän neliömäinen sopivaluustoinen narttu, runko on vielä solakka, vakaa ylälinja, 

hyvin kulmautunut takaosa. Ylväs kaula, silmät voisivat olla tummemmat, hyvät päänlinjat, kaunis 

huulikulma, oikea-asentoiset korvat. Hyvät terveet joustavat liikkeet, esitetään edukseen. 



AVO ERI1 SA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft Jatoria FI57894/08 

Erinomaiset mittasuhteet, keskivahva raajaluusto, ylväs kaula, vaatimaton eturinta, jyrkkä lantio. 

Tarpeeksi voimakkaat takakulmaukset. Hyvin narttumainen pää, silmtä voisivat olla tummemmat, 

erinomainen huulikulma ja kaunis pään profiili, kevyet korvat. Liikkuu hyvin takaa, hyvät 

ryhdikkäät sivuliikkeet, esitetään edukseen. 

VAL ERI3 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Vahva, tänään turhan tuhti, jonka tulisi antaa neliömäisempi vaikutelma. Linjat saisivat olla 

tiiviimmät, sopiva kaula, hyvä luusto ja käpälät, tarpeeksi yhdensuuntaiset päänlinjat, kaunis 

huulikulma. Vähän korkea häntä liikkuessa. askellus saisi olla tiiviimpää, mutta askelpituus sopiva. 

Ei tänään näyttelykunnossa, erinomainen esiintyminen. 

 VAL EH4 

 

Immortala Viva America Liberté FI57951/08 

Erinomainen tyyppi, erinomainen raajarakenne, kulmaukset ja joustavat hienot liikkeet. Karva 

pitäisi olla väritykseltään puhtaampi. Hyvä kaula, eturinta ja runko. Hyvänmallinen tarpeeksi pitkä 

pää, hyvät huulet. Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja joustolla. Karva vaihtumassa eikä 

todellakaan edukseen, muutoin hyvin miellyttävä. 

VAL ERI1 SA PN2 CACIB 

 

Ozaenas Obsession FI43215/07 

Vahva, syvärunkoinen, hyväluustoinen narttu, jolla saisi olla selvempi eturinta, sopivat 

takakulmaukset, niukemmat edessä. Erinomaiset korkeat käpälät, vahva kaula. Hyvä pään profiili, 

silmät saisivat olla tummemmat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. 

VAL ERI2 SA PN3 VACA 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Lha Danes Barosso Onyx FI28326/12 

Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet ja hyvä luusto ja käpälät. Tiivis purenta, tarpeeksi 

otsapengertä, ylväs kaula, sopivat kulmaukset. Hiukan korkea-asentoinen häntä, etuliikkeissä 

löysyyttä, hyvä sivuaskel ja ylälinja liikkuessa. 

NUO ERI1 

 

Riveran Call Me Casanova FI49904/11 

Erinomainen tyyppi, hyvä luusto, tarpeeksi vakaa ylälinja, hyvä kaula, sopivat kulmaukset. Turhan 

jykevä kallo-osa, selvä otsapenger, varma-asentoiset korvat. Takaliikkeet vielä keskentekoiset ja 

askellus saa vielä vakiintua, näyttävä ja ylväs seistessään, esitetään hyvin. 

NUO ERI2 

 



AVOINLUOKKA 

 

Noviy Hermitage Richard RKF2498053 

Seistessään komea maskuliininen, hyväluustoinen uros. Maskuliininen pää, reilut huulet, tarpeeksi 

yhtenevät päänlinjat. Erinomainen kaula, eturinta pitäisi olla selvempi. Tarpeeksi voimakkaat 

takakulmaukset. Ajoittain epäpuhtautta liikkeessä. Riittävän yhdensuuntainen askellus. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet. Maskuliininen pää, alaluomet saisivat olla tiiviimmät, 

reilut huulet. Hyvä kaula, sopivat kulmaukset, hyvä runko, terveet hyvät liikkeet. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

Hyvin maskuliininen, tyypiltään oikea järeäpäinen uros. Toivoisin kapeamman kallon ja pidemmän 

kuonon, kohtuullinen otsapenger. Hyvä kaula, miellyttävä runko ja ylälinja. Sopivat kulmaukset, 

liikkuu hyvin. 

VAL ERI3 SA 

 

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10 

Erinomainen tyyppi, oikea rungon malli, keskivahva raajaluusto, eturinta voisi olla selvempi. 

Erinomainen kaula, hyvät takakulmaukset, hyvät käpälät, maskuliininen pää, vahva kallo, hyvä 

otsapenger. Riittävän yhdensuuntainen askellus, hyvä askelpituus ja jousto. Ajoittain korkea häntä. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Herdolf Very Expensive FI58859/12 

Lupaavan mallinen, raajoiltaan keskivahva, hyvin narttumainen kokonaisuus. Eturinta saa vielä 

täyttyä, keskipitkä kaula, riittävät kulmaukset. Hyvät huulet, narttumainen pää, silmäluomet saavat 

tiivistyä, kohtalainen otsapenger. Liikkuu vähän jäykästi takaa, hyvä askelpituus. Esitetään hyvin, 

käyttäytyy kauniisti. Liikkeet tarvitsevat aikaa, lisäkoko ei olisi pahitteeksi. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Lha Danes Bohemia Pearl FI28327/12 

Oikea tyyppi, selvä sukupuolileima, keskivahva raajaluusto, riittävän voimakkaat raajojen 

kulmaukset. Tarpeeksi runkoa, kaunis kaula. Hyvin narttumainen pää, vähän takaluisu kallo, 

erinomainen huulikulma. Komea seistessään, mutta liikkuu jäykästi takaa. riittävän pitkä askellus. 

NUO ERI1 

 

 

 

 

 


