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tuomari: Unto Timonen 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Giant Dane's Cordial Cadet FI41279/10 

Vahvaluustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula, riittävä 

eturinta, hieman pystyasentoinen olkavarsi. Hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja, hyvä reisi- ja 

kinnerkulma. Liikkuu hyvin sivulta, vielä hieman huolimaton edestä. 

AVO ERI1 SA PU2 SERTI VACA 

 

Red Rublev Razzle Dazzle FI59433/09 

Hyvät mittasuhteet, vahvaluustoiset raajat. Hyvä pää, tyylikäs niskan kaari, hyvä eturinta. 

Etuosaltaan hieman kapea, erinomainen runko ja ylälinja. Hyvä reisi- ja kinnerkulma. Liikkuu 

hyvin sivulta, etuliike voisi olla vakaampi. 

AVO ERI2 SA PU3 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Erinomainen kokonaisuus, erinomainen pään profiili, tyylikäs niskan kaari, erinomainen eturinta. 

Vahvaluustoiset raajat, hyvät käpälät, erinomainen runko ja ylälinja. Leveä reisi, hyvä kinnerkulma, 

liikkuu erinomaisesti. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-3 

 

Samuraiwood's Billabong Boy FI37228/09 

Vahvaluustoinen uros, hieman kookkaampi säkäkorkeus olisi eduksi. Hyvä pään sivuprofiili, 

hieman kookkaat huulet, vahva kaula. Erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut etuosa. 

Erinomainen runko ja rinnan syvyys, hyvä reiden leveys, riittävä kinnerkulma. Liikkuu hyvin 

sivuilta, hieman huolimattomasti edestä. 

VAL ERI2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Keepers Choice FI37793/12 

Lupaava juniorinarttu, jolla kaunispiirteinen pää, tyylikäs niskan kaari. Ikäisekseen hyvin 

muotoutunut etuosa, erinomainen runko ja ylälinja. Hyväluustoiset raajat, hyvät käpälät, hyvin 

kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin ikäisekseen. 

JUN ERI1 SA PN3 VASERT 

 

C'mon Kisses For Sale FI37794/12 

Hyväluustoinen juniorinarttu. Hyvä pään profiili, ikäisekseen hyvin muotoutunut etuosa. Hyvä 

rungon muoto, hieman luisu lantio. Ylälinja tarvitsee aikaa, hyvä kinnerkulma. Etuliike saa vielä 

vakiintua. 



JUN EH2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alder Glade's Amelie FI47625/11 

Hyväluustoinen nuori narttu, hyvä pää ja ilme, tyylikäs kaula. Hyvä eturinta, erinomainen runko, 

hyväluustoiset raajat. Hyvä reisi, riittävä kinnerkulma. Liikkuu hyvin edessä, takaliikkeessä saisi 

olla enemmän työntövoimaa. 

NUO ERI1 SA PN4 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Happy Adventurer FI10701/11 

Hieman matalaraajainen yleisvaikutelma. Hyvä pään profiili, tyylikäs kaula. Erinomainen eturinta, 

hyvät raajat ja käpälät, hyvä rungon muoto. Tasainen lantio, voimakas kinnerkulma. Liikkuu hyvin 

edestä, takaliikkeessä saisi olla enemmän voimaa. 

AVO EH2 

 

Red Rublev Cream FI34415/11 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis pää, hyvä ilme, reilut huulet. Tyylikäs niskan kaari, hyvä 

eturinta, hyväluustoiset raajat. Erinomainen runko ja ylälinja, hyvä reisi ja kinnerkulma. Liikkuu 

hyvin sivulta, hieman huolimaton edestä. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään profiili, vahva kaula. Erinomainen eturinta, hyväluustoiset 

raajat, hyvät käpälät. Erinomainen runko ja ylälinja, leveä reisi, vahva kinnerkulma. Liikkuu hyvin 

sivuilta, takaliike saisi olla vahvempi. 

VAL ERI1 SA PN2 VACA 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Dogiwogin Highspeed Black Powder FI51662/12 

Todella lupaava urospentu, jolla erinomainen musta väri. Hyvä pää ja kaula, ikäisekseen hyvin 

muotoutunut etuosa ja runko, vahva raajaluusto. Hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu 

hyvin kun malttaa. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grand Oak's Black Acorn FI46128/12 



Vahvaluustoinen uros. Hyvä pään sivuprofiili, hieman kookkaat huulet. Vahva kaula, erinomainen 

eturinta, hyvä rungon muoto. Vielä hyvin pehmeä ylälinja, hieman lyhyt ja luisu lantio, kapea reisi. 

Niukka kinnerkulma. Liikkuu erittäin voimattomasti vielä takaa. 

JUN T 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Snowman FI51019/05 

Vahvaluustoinen ja -runkoinen uros. Hyvä pään profiili, vahva kaula. Erinomainen eturinta, hyvä 

ylälinja, leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 SA PU3 SERTI FI MVA 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Just Do It FI40267/11 

Vahvaluustoinen uros, hyvä pää, vahva kaula. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä ylälinja, hieman 

lyhyt ja luisu lantio. Hyvä kinnerkulma, liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

Hyvä koko ja mittasuhteet, erinomainen pää, tyylikäs niskan kaari. Hyvä eturinta, vahvaluustoiset 

raajat. Erinomainen ylälinja, tänään hieman koikassa kunnossa. Hyvä reisi ja kinnerkulma. Liikkuu 

hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Doggimainen Maire FI14146/12 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään sivuprofiili, hieman korostuneet poskikaaret ja hieman 

avoimet silmäluomet. Tyylikäs niskan kaari, ikäisekseen hyvämuotoinen etuosa, runko ja ylälinja. 

Hyvät raaja ja käpälät, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin ikäisekseen. 

NUO ERI1 SA PN4 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Just Me FI40268/11 

Vahvaluustoinen narttu, jolla kaunis pään profiili. Tyylikäs niskan kaari, erinomainen eturinta, 

erinomainen runko ja ylälinja. Hyvät raajat, hieman pehmeyttä ranteissa. Hyvin kulmautunut 

takaosa, liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP 

 

Chernaja Gratsija Key Naomi FI16492/12 



Vahvaluustoinen ja -runkoinen narttu. Hyvä pää, hieman avoimet silmäluomet. Tyylikäs niskan 

kaari, erinomainen eturinta, hyvät raajat ja käpälät. Hyvä ylälinja, hieman luisu lantio, riittävä 

kinnerkulma. Liikkuu hyvin edestä, takaliikkeessä voisi olla enemmän työntövoimaa. 

AVO ERI2 SA PN3 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft Jatoria FI57894/08 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula. Erinomainen eturinta, erinomainen 

runko ja rinnan syvyys. Erinomainen ylälinja, hyvät raajat ja käpälät. Riittävä kinnerkulma, liikkuu 

hyvin. 

VAL ERI1 SA PN2 VACA 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Lord Of The Ring FI50355/12 

Ikäisekseen tasapainoisesti kehittynyt juniori uros., Hyvä pään sivuprofiili, hieman avoimet 

silmäluomet. Tyylikäs niskan kaari, ikäisekseen hyvä eturinta, hieman pystyasentoinen olkavarsi. 

Hyvä runko ja ylälinja, tänään hieman koikassa kunnossa. Leveä reisi, hyvä kinnerkulma, liikkuu 

ikäisekseen hyvin. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Vahvaluustoinen ja -runkoinen nuori uros. Voimakas kallo-osa, pään sivuprofiili ok. Vahva kaula, 

täyteläinen eturinta, hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin edestä, 

takaliikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa. 

NUO ERI1 SA PU2 VASERT CACIB 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Ducadam DI52855/08 

Hyväluustoinen uros. Hieman korostunut otsapenger, reilut huulet, vahva kaula. Hyvä eturinta, 

erinomainen runko, hyvä ylälinja, riittävä kinnerkulma. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PU3 VACA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Lha Danes Beccaria Pearl FI28329/12 

Hyväluustoinen juniori narttu, hyvä pään sivuprofiili. Hyvä kaula, ikäisekseen hyvin muotoutunut 

etuosa, hyvät raajat ja käpälät. Hyvä runko ja ylälinja, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu 

erinomaisesti, tarvitsee vielä käsittelytottumusta. 



JUN ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Alice In Wonderland FI19828/10 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pää, vahva kaula. Hyvä eturinta, erinomainen runko ja ylälinja. 

Hyvä reiden leveys ja riittävä kinnerkulma. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 

Bonel Öinen Valkeus FI16550/09 

Vahvaluustoinen narttu, jolla voisi olla tyylikkäämpi pää, vahva kaula, täyteläinen eturinta. 

Erinomainen rungon muoto, hieman pitkä lanneosa, ylälinja saisi olla tasaisempi ja vakaampi. 

Leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin sivulta, hieman huolimattomasti edestä. 

VAL ERI4 

 

Grande Gremin's Amaranth FI17768/09 

Vahvaluustoinen narttu, hyvä pää ja kaula. Täyteläinen etuosa, erinomainen rungon muoto, hyvät 

raajat ja käpälät. Hieman luisu lantio, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin joskin takaliikkeessä voisi 

olla enemmän työntövoimaa. 

VAL ERI3 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, hyvä kaula, erinomainen eturinta. Erinomainen 

runko ja ylälinja, hyvät raajat ja käpälät. Hyvä reisi ja kinnerkulma. Liikkeissä ylälinja voisi olla 

vakaampi, hyvä liikunta. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

 

 

  


