
Jyväskylä 20.4.2008 

 

Tuomari Annaliisa Heikkinen, Suomi  

 

keltainen – tiikerijuovainen  

 

pentuluokka  

 

nartut 

 

Dogiwogin Chili FI46167/07  

Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä luonteinen narttupentu, pään ylälinjat saisivat olla 

yhdensuuntaisemmat, oikeinkiinnittyneet korvat, hyvät silmät, hyvä huulikulma, hyvä purenta, hyvä 

kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, hieman pitkä lanneosa, sopiva luusto, liian 

litteät tassut, liikkuu hyvin.  

PEK1 

 

urokset  

 

junioriluokka  

 

Edendane´s Caribbean Pirate FI32927/07 

Erinomainen tyyppi, hyvät ääriviivat, oikeat mittasuhteet, vahva selvästi urosmainen pää, oikeat 

kuonon ja kallon mittasuhteet, hyvät silmät, hyvä purenta, hyvä kaula ja kaunis kaulankaari, etuosa 

voisi olla paremmin kulmautunut, ikäisekseen riittävä runko, sopiva luusto, liikkuu ja esiintyy 

hyvin. 

JUN ERI2 VASERT 

 

Edendane´s Jolly Roger FI32928/07 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, kauniit ääriviivat, kaunis pää, jossa oikeat kuonon ja 

kaulan mittasuhteet, oikea korvien kiinnitys, hyvät silmät, hyvä huulilinja, kaunis kaula ja sen kaari, 

hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, korkeat tiiviit tassut, liikkuu ja esiintyy 

hyvin.  

JUN ERI1 PU2 SERTI (VSP-JUNIORI) 

 

Euro Power Bob The Builder FI17132/07 

Hyväntyyppinen nuori uros, kallon ja kuonon mittasuhteet oikeat, pää kokonaisuudessaan turhan 

raskas, alaluomet roikkuvat, liikaa huulia, hyvä purenta, hyvä kaula, saisi olla paremmin 

kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hieman pihtikinttuisesti, käpälät saisivat olla tiiviimmät, hyvä 

luonne.     

JUN EH3 

 

Euro Power Bruno FI17134/07 

Hyväntyyppinen nuori uros, turhan raskas pää, hieman pyöreä kallo-osa, voimakas otsapenger, 

alaluomet saisivat olla tiiviimmät, hieman liikaa huulia, hyvä kaula ja kaulan kaari, riittävät 

kulmaukset edessä ja takana, hyvä pitkä rintakehä, runko voisi olla aavistuksen lyhempi, liikkuu 

hyvin takaa, edestä löysästi, hyvä luonne.  

JUN EH4 

 

avoinluokka  



 

Alder Glade´s Legasy Ofbandit FI28434/04 

Hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen uros, hyvä pään profiili, hyvät silmät ja ilme, hyvä 

huulikulma, oikea purenta, kaunis kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja kyynärpäät 

rungon myötäisemmät, melko kapea rintakehä ja pitkähkö lanneosa, liikkuu hyvin takaa, edestä 

löysästi, hyvä luonne. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Edendane´s Merry-Go-Round FI14446/06 

Erinomainen tyyppi, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kallo, hyvät silmät, 

melko voimakas huulikulma, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman kapea 

rintakehä ja ulospäin kääntyvät etukäpälät, vankka runko, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, hyvä 

luonne, liikkeessä turhan korkea hännän asento.  

VAL ERI2 PU4 VACA 

 

Abragabra´s Fantastic Phenom FI33154/04 

Erittäin hyvän tyyppinen, joskin hieman pitkärunkoinen uros, oikeat kallon ja kuonon mittasuhteet, 

mutta ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät, otsapenger voisi olla voimakkaampi, 

ja kuono-osa leveämpi, kaunis kaula, riittävät etukulmaukset, tiivis runko, voisi olla paremmin 

kulmautunut takaa, saisi liikkua paremmin edestä, takaliikkeet hyvät, kantaa häntäänsä melko 

korkealla, hyvä luonne,  

VAL EH3 

 

Edendane´s Henry Higgins FI37095/03 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, kaunis pään profiili, jossa kuonon ja kallon mittasuhteet ja 

ylälinjat kohdallaan, kaunis kaula ja kaulan kaari, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, sopusuhtainen 

runko, hyvät mittasuhteet, liikkuu hyvin, rauhallinen luonne. 

VAL ERI1 PU1 VSP CACIB  

 

Grandman´s Luca JR FI46881/04 

VAL POISSA 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Anastacia FI32947/07 

Hyväntyyppinen, hyväluonteinen juniorinarttu, pään tulee vielä kehittyä, otsapenger saisi olla 

voimakkaampi, ja kuono-osa vahvempi, kaunis kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja 

takaa, tiivis runko, tasainen väritys, liikkuu pihtikinttuisesti takaa, käpälät saisivat olla tiiviimmät, 

värissä varpaassa valkoista, hyvä luonne. 

JUN H  

 

Edendane´s Pirate´s Gold FI32929/07 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, oikea pään profiili ja mittasuhteet, kaunis 

kaula ja kaulan kaari, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvät rajaat ja käpälät, erinomaiset 

liikkeet, käyttäytyy hieman ujosti.  

JUN ERI1 PN3 SERTI (ROP-JUNIORI)  



 

nuortenluokka  

 

All About The Daisy Chain FI39796/07 

Hyväntyyppinen, joskin hieman pitkärunkoinen nuori narttu, kuonon ja kallon mittasuhteet oikeat, 

otsapenger voisi olla voimakkaampi, riittävä huulikulma, hyvät silmät, kaunis kaula ja kaulankaari, 

hyvin kulmautunut edestä ja takaa, runko saisi olla lyhyempi ja selkä vahvempi, liikkuu ja esiintyy 

hyvin. 

NUO EH1 

 

Kharma Di Noi Vincere FI10350/08 

NUO POISSA 

 

Red Rublev Sade FI44549/06 

Hyvän tyyppinen nuori narttu, kuonon ja kallon mittasuhteet oikeat, hyvät silmät, kuonon selkä 

voisi olla hieman leveämpi, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis 

runko, tasainen väritys, liikkuu hieman ahtaasti takaa, liikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat, 

miellyttävä luonne. 

NUO EH2 

 

Ritzypal´s Cool Mystery FI48830/06 

Hyväntyyppinen nuori narttu, hyvä pään profiili, otsapenger voisi olla aavistuksen selvempi, hyvä 

huulikulma, kaunis kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, vielä kehittymätön eturinta, 

seistessä hyvä ylälinja, tiivisrunko, riittävät takakulmaukset, saisi liikkua paremmin edestä ja takaa, 

astuu takaa ristiin, miellyttävä luonne, liikkeet pudottavat palkintosijaa. 

NUO H 

 

avoinluokka 

 

Alder Glade´s Dina FI35395/05 

Erittäin hyväntyppinen sopusuhtainen narttu, hyvä pään profiili, hyvät silmät ja ilme, sopivasti 

huulia, kaunis kaula ja kaulan kaari, riittävät kulmaukset edessä ja takana, tiivis vankka runko, 

liikkuu hyvin, hyvä luonne. 

AVO ERI1 PN4 VASERT 

 

Dogiwogin A Fainomenon FI42984/04 

Hyväntyyppinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, kuono ja kallon ylälinjat saisivat olla 

yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät, hyvä ilme, hyvä kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut 

ja ylälinja suorempi, riittävät takakulmaukset, saisi liikkua paremmalla askeleella, hyvä luonne.  

AVO EH3 

 

Great Golden´s Fiina Leena FI33091/03 

Hyvän tyyppinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, kuonon ja kallon mittasuhteet oikeat, hyvät 

silmät, riittävät huulet, kaunis kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, tiivis runko, riittävät 

takakulmaukset, liikkuu löysästi edestä, takaa hyvin, hyvä luonne,. 

AVO EH2 

 

valioluokka 

 

Edendane´s Audrey Hepburn FI37098/03 



Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja kaunis kaulan kaari, 

hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, hyvät raajat ja käpälät, kauniit liikkeet, 

kaikin puolin erinomainen rotunsa edustaja, jota voisi katsoa pidempäänkin.  

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP  

 

Grandman´s Lucia FI46883/04 

Eritäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu, aavistuksen pyöreä kallo-osa, otsapenger voisi olla 

voimakkaampi, riittävät huulet, kaunis kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, rintakehä saisi olla 

pidempi ja etukäpälät tiiviimmät, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 

VAL ERI3 

 

Ritzypal´s Booby On Stars FI34243/03 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, kallon ja kuonon mittasuhde oikea, hieman niukka 

huulikulma, kaunis kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka runko, liikkuu ja 

esiintyy hyvin, miellyttävä luonne, erinomainen kokonaisuus.   

VAL ERI2 PN2 VACA 

 

veteraaniluokka  

 

Dogiwogin Laodicea FI37250/99 

Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä runko, hyvin 

kulmautunut takaa, saisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, ylälinja saisi olla tiiviimpi liikkeessä, 

hyvässä kunnossa ikäisekseen. 

VET EH1 

 

kasvattajaluokka  

 

Kennel Edendane´s 

Ryhmä erittäin hyväntyyppisiä koiria, joilla kauniit päät ja ilmeet, hyvät rungoin mittasuhteet, 

kauniit liikkeet, ikäeroista huolimatta yhteneväinen tyyppi, ryhmä josta kuka tahansa kasvattaja 

voisi olla ylpeä! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

musta – harlekiini  

 

Tuomari Jens Myrman, Ruotsi 

 

pentuluokka 

 

urokset  

 

Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07 

PEN POISSA 

 

Piistar Cromwell FI46554/07 

8-kuinen urospentu jolla villein kasvuvaihe, melko hyvä pää joka vielä kehityksen alla, kaunis 

kaula, melko hyvä ylälinja, laskeva lantio, epävakaat takaraajat, riittävä eturinta ja rinnansyvyys, 

mutta tarvitsee täyttyä ja levitä vakauttaakseen kyynärpäänsä, ei terve ja epävakaa liikunta edestä ja 

takaa, lyhyt sivuaskel, tarvitsee paljon aikaa kehittyäkseen.  

PEN1 



 

pentuluokka   

 

nartut  

 

French Kiss From Valvador´s Land SLRND-001494 

8-kuukautta, melko mukava malli, ei ole kauhean tyytyväinen tilanteeseen tänään, pää melko 

hyvällä pituudella, mutta tarvitsisi hieman lisää hienostuneisuutta, kaunis kaula, melko hyvä 

ylälinja, (kniper med korset), hyväksyttävät kulmaukset takana, tarvitsee vielä kehittyä eturinnasta, 

rinnansyvyydestä ja rungontilavuudesta, hyvin jakautuneet läiskät, puhdas hieno pohjaväri, liikkuu 

melko kivasti joka suunnasta.  

PEN1 

 

urokset  

 

junioriluokka 

 

Catapha´s Zajac FI28681/07 

melkein 1-vuotias, vielä hyvin kehittymätön uros, melko hyvä pää, mutta ilmettä häiritsee 

levottomat korvat, tyylikäs kaula, epävakaa ylälinja, laskeva lantio, niukat kulmaukset edessä ja 

takana, tarvitsee kehittyä paljon eturinnasta, rinnansyvyydestä ja rungontilavuudesta, erinomainen 

musta, melko hyvä sivuliikunta, korkea häntä, koira ja omistaja tarvitsevat paljon aikaa 

kehittyäkseen.  

JUN H 

 

nuortenluokka  

 

Ozaena´s Morrison FI36631/06 

2-vuotias, erittäin voimakas, vaikuttavan suuri uros, jolla hyvin kaunis profiili, mutta jolta puuttuu 

tasapaino kallon ja kuonon leveydessä, kaunis kaula ja ylälinja, hieman laskeva lantio, niukat 

kulmaukset, hyvin kehittynyt ikäisekseen, ranskalaiset eturaajat jotka vaikuttavat liikkeeseen, 

erittäin epätasapainoiset liikkeet edessä ja takana, hyvä askelpituus sivulta, melko hyvin jakautuneet 

läiskät, mutta hyvä pohjaväri. 

NUO H 

  

Ozaena´s No Or Never FI54550/06 

1,5 vuotta, vaikuttavan suuri uros, maskuliininen vaikuttava pää jossa hyvä pituus, haluaisin 

paremman tasapainon kallon ja kuonon leveydessä, erinomainen kaula, hieman takakorkea ylälinja, 

laskeva lantio,  erittäin epävakaat takakulmaukset (med tendens till överkortning), erinomaiset 

eturinta, rinnansyvyys ja alalinja, ihastuttava luusto, Ranskalaiset eturaajat, melko hyvä askelpituus, 

mutta hyvin epävakaa edestä ja takaa, melko hyvä sivuliikunta, hyvä pohjaväri, osa harmaata.  

NUO T 

 

avoinluokka  

 

 

Nickel´s Moonlight to Piistar 17717/07 

2 vuotta, keskikokoinen, erinomaiset mittasuhteet, päässä hyvä pituus, mutta voisi olla pidempi 

kallo, erinomainen kaula, hyvä ylälinja, laskeva lantio, riittävät kulmaukset, hyvä rinnansyvyys, 



erinomainen musta, kokonaisuutena aivan liian kevyt ja ilmava avoimeen luokkaan, liikkuu hyvällä 

askelpituudella, vielä hieman epävakaasti edestä, korkea hännänkanto.       

AVO H  

 

Ozaena´s Hawk Eye FI17699/02 

AVO POISSA 

 

valioluokka  

 

Blockbuster von Shöntal 24334/03 

5,5 vuotta, keskikokoinen, maskuliininen, vaikuttavan oloinen uros, erinomaiset mittasuhteet, 

maskuliininen pää jossa hyvä pituus, ei aivan tasaiset pään tasot, taipumusta poskiin, liian roikkuvat 

huulet, erittäin kaunis kaula ja ylälinja, hieman laskeva lantio, riittävät kulmaukset, erinomaisen 

eturinta, rinnansyvyys ja alalinja, hyvä pohjaväri, erinomainen läiskien jakauma, liikkuu 

epävakaasti edestä, ihastuttava sivuliike.. 

VAL EH1 

 

nartut  

 

junioriluokka 

 

Jättiläisen Pioni FI38433/07  

11 kuukautta, erinomainen koko ja mittasuhteet, pää jossa kaikki osat on vielä kasvussa ja on tänään 

täysin ei rodunomainen, hyvä kaulanpituus ja erinomainen ylälinja, melko hyvä runko, hieman 

niukka polvikulmaus, riittävät kulmaukset edessä, erinomainen eturinta ja rinnansyvyys 

ikäisekseen, silmät näyttävät kovin punaisilta ja tänään ei ihan paras karvan väri, liikkuu hyvällä 

sivuaskeleella, epävakaasti edestä.  

JUN H   

 

Megappon Kostya Karnilla FI42037/07 

JUN POISSA 

 

Rivercrest Julia´s Quiz FI42584/07 

17 kuukautta, erinomainen koko ja mittasuhteet, mutta tarvitsee paremman tasapainon kallon ja 

kuonon leveydessä, erinomainen kaula, erittäin hyvä ylälinja, laskeva lantio, tarvitsee vielä kehittyä 

eturinnasta, rinnansyvyydestä ja omata paremman volyymin, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, 

erittäin epävakaat liikkeet edestä ja takaa, melko hyvä sivuliikunta, hampaita tarkistaessa narttu 

murisee, koira ja omistaja tarvitsevat aikaa ja harjoitusta. 

JUN HYL  

 

nuortenluokka  

 

Ravenwood´s Gloria FI15172/07 

22 kuukautta, erittäin mukava malli jolla hyvät mittasuhteet, feminiininen hyvin muotoutunut pää, 

erinomaiset mittasuhteet, haluaisin hieman lisää huulia, kaunis kaula, ylälinja ja takaosa, hyvin 

kehittynyt ikäisekseen, hyvä alalinja, haluaisin paremman pohjavärin ja vähemmän harmaata väriä, 

liikkuu mukavasti joka suunnasta.  

NUO ERI2 PN3 VASERT 

  

Tellus Danes Yeriel FI12526/07 



15 kuukautta, erinomainen tyyppi, erinomainen koko ja mittasuhteet, pää jossa erittäin hyvä pituus 

ja feminiininen ilme, kaunis kaula, ylälinja, takaosa, erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvä 

alalinja, erinomainen luusto, erinomainen pohjaväri, melko hyvä läiskien jakauma, ihastuttava 

sivuliikunta, liikkuu hyvin takaa, vielä epävakaa etuliike.  

NUO ERI1 PN2 SERTI VACA 

 

valioluokka  

 

Bonel S´aidee Dogiwogin FI24283/04 

4-vuotias, super elegantti narttu, erinomaiset mittasuhteet, feminiininen, hyvin muotoutunut pää, 

hieman kevyet korvat, kaunis kaula, erinomainen ylälinja, aivan liian luisu lantio, hieman pitkä 

lanne, riittävät kulmaukset takana, suora etuosa, erinomainen eturinta, rinnansyvyys ja 

alalinja,(kniper ngt med sina armpågar i stoende), liikkuu vapaasti, erinomainen väri.  

VAL ERI2 PN4  

 

4-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, hieman pitkä, erinomainen pää, viehättävä kaula, riittävä 

ylälinja, hieman laskeva lantio, riittävät kulmaukset takana, hieman suora edestä, liikkuu hieman 

varvasahtaasti edestä, erinomainen sivuliikunta.  

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP  

 

 

sininen  

 

tuomari: Jens Myrman, Ruotsi  

 

pentuluokka  

 

urokset  

 

Bonel Z-Goes Topindog FI46714/07 

8 kuukautta, mukava pikku herra, epätavallisen hyvä pää tässä värissä, pitkä, hyvin muodostunut, 

toki vielä kehittymässä, mutta lupaava, kaunis kaula, hyvä ylälinja, laskeva lantio, erinomaiset 

kulmaukset edessä ja takana, riittävä eturinta ja rinnansyvyys ikäisekseen, erinomainen luusto, 

litteät tassut jotka ei ole ihan parhaassa kunnossa tänään, kaunis väri, ikäisekseen riittävä liikunta.  

PEN1  

 

pentuluokka  

 

nartut  

 

Genedda Genius Loci FI46330/07 

8 kuukautta, erittäin mukava malli, hyvässä kunnossa, pää jossa hyvä pituus ja kallon ja kuonon 

leveys, kaunis pää, ei aivan vielä vakaa ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko 

ikäisekseen, hyvä alalinja, iloinen liikunta sivusta, epävakaa edestä ja takaa, kaunis väri.  

PEN1 KP ROP-PEN 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 



14 kuukautta, erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, pää jossa hyvä pituus, ja hyvä 

yhdensuuntaisuus, ihastuttava kaula ja ylälinja, hieman laskeva lantio, erinomaiset kulmaukset 

edessä ja takana, erinomainen eturinta, rintakehä ja alalinja, ihastuttava sivuaskel, mutta vielä 

epävakaa etuliike, ei parhaassa karvassa.  

JUN EH1 

 

Saradane´s Iron Dream FI27806/07 

14 kuukautta, erinomainen koko ja mittasuhteet, erittäin hyvä tyyppi, pää jossa hyvä pituus, mutta 

kuonon tulisi olla pidempi verrattuna kalloon, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä takaosa, riittävästi 

kehittynyt ikäisekseen, hyvä eturinta ja rintakehä ja alalinja, liikkuu yhdenmukaisella askeleella. 

JUN H 

 

nartut 

 

avoin luokka  

 

Genedda Yesyesyes FI27082/04 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

Bonel Onella FI41628/02 

5,5 vuotta. erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet, kaunis kaula, ylälinja, lantio ja takaosa, 

erinomainen eturinta ja rinnansyvyys, tänään aavistuksen raskas alalinja, ei aivan parhaassa karvan 

kunnossa tänään, ihastuttava sivuliikunta.  

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 

 

Bonel Victoria 46546/05 

2,5 vuotta, erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, pää jossa hyvä pituus, mutta kuono voisi olla 

hieman pidempi suhteessa kalloon, kaunis kaula, ylälinja, lantio ja takaosa, erinomainen eturinta ja 

rinnansyvyys, harmoninen alalinja, ihastuttava sivuliikunta.  

VAL ERI2 PN2 VACA 

 

veteraaniluokka 

 

Bonel Yolanda FI37710/99 

8,5 vuotta, hyvä tyyppi, pää jossa hyvä pituus ja melko hyvät mittasuhteet, erinomainen kaula, ei 

täysin tyydyttävä ylälinja, laskeva lantio, erittäin niukat takakulmaukset, riittävä eturinta ja 

rinnansyvyys, liikkuu lyhyellä askeleella, mutta vapaasti ja eloisasti ikäisekseen, ei parhaassa 

karvan kunnossa tänään.  

VET T 

 

kasvattajaluokka  

 

Kennel Bonel  

KASV POISSA 

   

  

  


