
14.7.2013 Oulu 

tuomari: Hannele Jokisilta 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Chic Carelia's John Wayne FI12896/13 

Maskuulinen kokonaisuudessa, oikealinjainen pää, hyvä huulilinja. Aavistuksen kaulanahkaa, 

riittävä kaula, lupaava eturinta. Keskivahva luusto, kovin suorat ranteet. Hyvä rungon pituus ja 

ikään nähden vahvuus. Sopivat polvikulmaukset, hyvä luonne, ei aivan puhtaat liikkeet. 

PEN1 

 

Chic Carelia's Johnny Depp FI12898/13 

Vankka maskuulinen kokonaisuus, riittävän linjakas pää. Riittävät etukulmaukset, lupaava eturinta. 

Huulet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä luusto, käpälät tulisi olla kootummat. Vankka runko, joka saisi 

olla lyhyempi. Riittävät polvikulmaukset, hyvä luonne, selkälinja köyristyy voimakkaasti liikkeessä 

ja saisi olla seistessäkin suorassa. Liikkuu kapeasti takaa. 

PEN2 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Chic Carelia's Jamielee Curtis FI12894/13 

Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikealinjainen hyvä lupaava pää. Hyvä kaula, lupaava eturinta, 

sopiva luusto. Hyvä rungon malli, vielä hieman pehmeä selkälinja, hieman pehmeä luonne. Liikkuu 

hyvin. 

PEN2 KP 

 

Chic Carelia's Jodie Foster FI12895/13 

Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet. Lupaava nartun pää, hyvä eturinta. Sopiva luusto, hyvä 

rungon pituus ja malli, hyvä luonne. Hieman pehmeä selkä, liikkuu hyvin. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Gm Darude FI38797/12 

JUN POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carelia's Heyo Captain Jack FI31796/11 

Vankka maskuulinen kokonaisuus. Vahva riittävä linjakas pää, kovin roikkuvat huulet. Hyvä kaula, 

sopivat etukulmaukset ja eturinta. Vahva luusto, vankka runko, joka kuitenkin saisi olla lyhyempi. 



Riittävät polvikulmaukset, erinomainen luonne, taka-askel voisi olla hieman pidempi ja 

voimakkaampi. Edestä liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade's Luisfigo FI29948/11 

Maskuulinen kokonaisuus, vahva pää, joka saisi olla elegantimpi. Kovin löysät huulet, riittävä 

kaula. Riittävät kulmaukset, eturinta tulisi olla selvempi, tähän luokkaan saisi olla vankempi runko. 

Hyvä luonne, liikkuu erittäin hyvin. 

VAL ERI2 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

Erinomainen näyttävä kokonaisuus, oikealinjainen pää, kaunis huulilinja. Hyvä kaula- ja selkälinja, 

erinomainen eturinta. Sopivat kulmaukset, vankka hyvä luusto. Lyhyt oikeanmallinen runko, kaunis 

väri. Erinomaiset sivuliikkeet, aavistuksen länkisäärinen takaa. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-3 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Gm Diandra FI38803/12 

JUN POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's Gaya FI30043/09 

AVO POISSA 

 

Chic Carelia's Harley FI31798/11 

Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää, hyvä huulilinja, hieman matalalle kiinnittyneet 

korvat. Sopivat kulmaukset, hyvä eturinta, hyvä luusto, hyvä rungon pituus. Hieman pehmeä selkä, 

ei aivan parhaassa karvassa. Hyvä luonne, liikkuu hyvin, mutta laiskasti. 

AVO ERI2 SA VASERT 

 

Chic Catelia's Hayley FI31797/11 

Erinomainen tyyppi, hyvä nartun pää, pitkä kaula, pehmeä selkä. Hyvät kulmaukset, hyvä eturinta, 

sopiva luusto. Hieman pehmeät ranteet. Vankka hyvä runko, lanne saisi olla lyhyempi, hyvä luonne. 

Saisi kantaa itsensä liikkeessä hieman kootummin, hyvät sivuliikkeet, kapeat takaa. 

AVO ERI1 SA PN3 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Delilah FI41627/08 

Vankka narttu, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula. Sopivat kulmaukset, voimakas runko, jonka tulisi olla 

lyhyempi. Hyvä luonne, liikkuu hyvin. 

VAL ERI3 SA PN4 

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 



Erinomainen, erittäin näyttävä kokonaisuus. Kaunis nartun pää, hyvä kaula, sopusuhtaiset 

kulmaukset. Oikeanmallinen lyhyt runko, hyvä luonne, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

Red Rublev Ruby Stridercitnalta FI59431/09 

Erittäin näyttävä kokonaisuus, pitkä pää, hyvä kaulan asento. Sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä 

luusto. Vankka hyvä runko, hieman pitkä lanne, hyvä luonne. Taka-askel tulisi olla pidempi ja 

voimakkaampi, edestä liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Chic Carelia's  

Erinomainen ryhmä, hyvät sukupuoli leimat. Hyvät rakenteet, vahvat luusto, rungot voisivat olla 

hieman lyhyemmät. Erinomaiset luonteet. 

KASV1 KP ROP-KASV 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Jättiläisen Charlemagne FI12213/13 

Hyvän kokoinen pentu, joka epäedullisessa kehitysvaiheessa. Hyvä päänmalli, silmät saisivat olla 

tummemmat. Lupaava eturinta, hyvä luusto, riittävä runko. Takakorkea sekä seistessä, että 

liikkeessä. Takakulmauksia saisi olla enemmän, erinomainen reipas luonne. Liikkuu hyvin, 

selkälinja ja takakulmaukset tulee asettua iän myötä. 

PEN1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Blackien Cappuccino FI18774/12 

Maskuulinen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Päässä hyvä pituus, huulilinja saisi olla tiiviimpi, 

samoin silmäluomet. Riittävä kaula, hyvä rungon pituus, mutta vielä kapea. Riittävät kulmaukset, 

hyvä väri, mutta karva saisi olla kattavampi. Lupaavat sivuliikkeet, vielä hieman hontelo edestä ja 

takaa. 

NUO ERI2 

 

Ingnatiu's Elements FI50221/11 

Vankka, maskuulinen kokonaisuus, vahva pää, joka saisi olla elegantimpi. Hyvä kaula, riittävät 

kulmaukset edessä ja takana. Eturinta saa täyttyä iän myötä, vahva luusto. Vankka runko joka saisi 

olla lyhyempi, hyvä luonne, runko saisi olla tiiviimpi liikkeessä. Liikkuu erittäin hyvin. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Patch-Guilt's Diplomatic FI34446/11 

AVO POISSA 



 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Fanni FI52879/12 

Erinomainen, erittäin kaunis kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää jossa erinomaiset linjat. 

Erinomainen eturinta, hyvä luusto, erinomainen runko. Sopusuhtaiset kulmaukset, väri voisi olla 

vielä hieman mustempi. Lupaavat sivuliikkeet, aavistuksen kapea takaa. 

JUN ERI1 SA PN3 VASERT 

 

Grand Oak's Honey Rider FI46121/12 

Erittäin narttumainen kokonaisuus. Pää saisi olla linjakkaampi, suuret korvat. Tulisi olla paremmin 

kulmautunut edestä, riittävästi takana. Keskivahva luusto, liian pitkä runko, kovin pehmeä 

selkälinja, pehmeä luonne. Kantaa häntänsä aivan liian korkealla. Liikkuu hyvin takaa, löysästi 

edestä. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

Vankka narttu, erinomainen tyyppi. Voimakas pää, joka saisi olla elegantimpi, liian roikkuvat 

alaluomet, huulilinja saisi olla tyylikkäämpi. Hyvä kaula ja selkälinja, hyvät mittasuhteet, voimakas 

eturinta. Sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvä runko, kaunis väri, liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Goofyrix O-Bla-Di-O-Bla-Da Girl FI11356/09 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Charlotte FI19084/11 

Erinomainen tyyppi, päässä hyvät linjat, riittävän elegantti. Hyvä kaula, sopusuhtaiset kulmaukset. 

Eturinta voisi olla selvempi. Sopiva luusto, hyvä rungon pituus, väri voisi olla syvempi. Hyvä 

luonne, liikkuu riittävän vetävällä taka-askeleella, hieman löysä edestä. 

VAL ERI1 SA PN2 VACA 

 

 

sininen 

 

UORKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12 

Vankka maskuulinen kokonaisuus, valmis pää ikäisekseen, huulilinja saisi olla tyylikkäämpi. 

Riittävä kaula, sopivat kulmaukset. Vielä kapea edestä. Eturinnan tulee täyttyä iän myötä. Hyvä 



luusto, sopiva runko ikäisekseen, riittävät polvikulmaukset. Hyvä luonne, väri voisi olla vielä 

syvempi. Lupaavat sivuliikkeet, vielä löysä edestä. 

JUN ERI1 SA PU2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10 

Vankka, maskuulinen kokonaisuus, voimakas pää, joka saisi olla tyylikkäämpi. Pyöreä kallo, 

huulilinja saisi olla tyylikkäämpi, isot korvat. Kaunis kaula, sopivat kulmaukset, hyvä eturinta, 

voimakas hyvä luusto. Vankka sopivan pituinen runko. Hyvä luonne, hyvät sivuliikkeet, hieman 

löysä edestä. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Dolce Vita FI46980/11 

Erinomainen kaunis kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme, oikeat mittasuhteet, kaunis kaula. Erinomainen 

eturinta, sopiva luusto, oikean mallinen hyvä runko. Sopivat kulmaukset, kaunis väri. Hieman 

pehmeä selkä liikkeessä, liikkuu erittäin hyvin. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP 

 

Lha Danes Bohemia Pearl FI28327/12 

Erinomainen tyyppi, voimakas nartun pää, kallo-osa saisi olla hieman pidempi. Syvällä olevat 

silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja selkälinja, sopivat kulmaukset. Eturinta saa täyttyä iän 

myötä. Hyvä luusto, ikään sopiva runko. Hyvä luonne, liikkuu hyvin. 

NUO ERI2 SA PN3 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Denim Danes Long Live The Queen FI59926/10 

Erinomainen tyyppi, vankka riittävän elegantti pää. Toivoisin hieman tyylikkäämmän huulilinjan. 

Sopivat kulmaukset, eturinta saisi olla selvempi, hyvä luusto, vankka runko, hyvä väri, rauhallinen 

luonne. Etuliikkeet saisivat olla kootummat, muuten liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PN2 VACA 

 

 

 

  

 


