
Ruovesi 11.5.2013 

tuomari: Elina Haapaniemi 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Crowbay's Wind Diesel FI42267/09 

Lähes 4-vuotias. Erittäin hyvä koko ja ryhti, tyypikäs valio, jolle toivoisin hieman enemmän 

massaa, mutta lihakunto on erinomainen. Pitkä, jalo pää, hyvät silmät & ilme. Hyvä kaula & 

ylälinja, sopiva luusto. Hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaosa. Sujuvat sivuliikkeet, hyvä 

väri ja maski. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Wundervoll Bahira FI40254/12 

Vasta 11 kk. Feminiininen erittäin hyväntyyppinen juniori, jolla kaunis pää, silmät ja ilme, hyvä 

purenta. Hyvät raamit, joihin nyt kasvaa. Riittävä ylälinja, terveet liikkeet, ryhtiä saa tulla hieman 

enemmän. 

JUN ERI1 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12 

15 kk vanha manttelivärinen, keskikokoinen, vielä varsin pentumainen. Riittävän pituinen pää, 

mutta puutteellinen otsapenger, hyvä purenta. Sopiva luusto, pehmeä ylälinja ja tarvitsee paremman 

ryhdin. Hieman niukat kulmaukset edestä, riittävät takaa. Kinnerahtaat takaliikkeet, hieman leveät 

edestä. Rakastettava luonne. 

JUN H 

 

Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12 

Vasta 15 kk. Eriomainen koko & sukupuolileima. Kaunis puhdas harlekiiniväri. Vahva, hyvän 

pituinen maskuliininen pää, oikea purenta. Hyvä kaula, kaunis ylälinja, vahva luusto. Kauniit 

korkeat käpälät, rungon tulee täyttyä. Takakulmaukset saavat vahvistua hieman, tyypiltään lupaava. 

Liikkeet tarvitsevat aikaa ja hännänkannon tulee rauhoittua, hyvin kehityskelpoinen. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Ölkky Xe FI40075/11 



Hieman vajaa 2-vuotias maskuliininen nuori uros. Kovin epäpuhdas väri. Hyvä päänpituus, mutta 

sen tulisi olla paremmin meislaantunut, purenta ok. Hieman lyhyt kaula, sopiva luusto, riittävä 

ylälinja. Etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut, riittävästi takaa. Liikkeet tarvitsevat enemmän 

aikaa. Kömpelö liikkeessä, hyvä luonne. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Jättiläisen Ädjutant FI20864/11 

2-vuotias manttelin värinen. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvän pituinen maskuliininen pää, 

oikea purenta, melko voimakkaat huulet. Hyvä kaula & ylälinja, vahva luusto, riittävä runko, 

hieman lyhyt lantio ja takaosa saisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut. Liikkuu kuitenkin 

hyvin. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

Vulpine's All American To Fin FI55582/11 

Juuri 2-vuotias. Tyylikäs vielä selkeästi nuori uros. Hyvä pää, silmät ja ilme, oikea purenta. Hyvä 

luusto ja käpälät, erinomainen kaula, joka voi vahvistua vielä. Vielä kapea runko ja hieman pitkä 

lanneosa korostuu. Kauniisti kulmautunut takaosa, erinomainen lihaskunto. Liikkuu takaa hyvin, 

mutta etuaskeleen tulisi olla pidempi. Tarvitsee hieman enemmän aikaa, erinomainen puhdas väri. 

AVO ERI2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07 

6-vuotias, hyvä tyyppi, sopiva koko. Riittävä pään pituus, hieman karkea kallo, hyvät mittasuhteet. 

Sopiva vankka luusto, aavistuksen tuhti runko, hyvä takaosa. Liikkuu asettuessaan hyvin askelin. 

Hyvä karvapeite. 

VAL ERI1 SA PU2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Blackien Cafe Cloudy Vanilla FI18770/12 

15 kk vanha. Kaunis nuori narttu. Hyvin kehittynyt ja kauniisti esiintyvä, vielä selkeästi nuori, 

mutta ryhdikäs ja jalo., Hyvin kaunis ilmeinen, hyvän pituinen pää, oikea purenta. Kaunis kaula, 

riittävä ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, joilla koira liikkuu hyvin ja terveesti. Hyvä 

karvapeite. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12 

11 kk vanha. Erittäin ystävällinen, mutta vielä varsin pentumainen juniori. Hyvät mittasuhteet, 

mutta saa vahvistua, hyvä pään muoto, oikea purenta. Riittävä luusto, etuosa ja liikkeet tarvitsevat 

enemmän aikaa. Hyvin kulmautunut takaraajat. Liikkuu takaa hyvin, löysästi edestä. Ryhtiä saa 

tulla enemmän. 

JUN EH2 

 

NUORTENLUOKKA 

 



Danemanian Big Bertha FI4834611 

22 kk vanha, hieman karkeatekoinen narttu, jolla tulisi olla ehdottomasti parempi väritys rungossa, 

sangen suuri musta yhtenäinen alue molemmin puolin. Hieman karkea kallo, hyvä purenta. Esiintyy 

hieman levottomasti, hieman niukasti kulmautunut niin edestä kuin takaa ja liikkeiden tulisi olla 

pidemmät ja tehokkaammat. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Jättiläisen Pioni FI38433/07 

6-vuotias, tuhdissa kunnossa esitetty vahva narttu. Erinomainen luonne, hyvä pää, silmät ja ilme, 

oikea purenta. Riittävä luusto, kohtuullinen ylälinja, pehmeä lihaskunto. Hieman niukasti 

kulmautunut takaa, hyvät sivuliikkeet. 

AVO EH1 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

 


