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tuomari: Jari Laakso 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET  

 

PENTULUOKKA 

 

Bonel Foxi FI52873/12 

7 kk. Mittasuhteiltaan hyvä urospentu. Hyvä raajaluusto, kaunis ylälinja. Hyvät taka- & riittävät 

etukulmaukset. Eturinta tulee iän myötä, kaunis kaula. Lupaava kuono-osa, hyvä purenta, riittävä 

otsapenger, pään linjat vielä ymmärrettävän pentumaiset. Lupaavat tasapainoiset liikkeet. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grand Oak's Black Acorn FI46128/12 

9 kk. Senttinsä jo nuorena kasvanut junioriuros. Hyvä rungon pituus, tilavuus tarvitsee aikaa, hyvä 

raajaluusto. Kulmauset tulevat muutaman kk kuluttua. Lupaava etuosa, kaunis kaula. Hyvä pään 

pituus, lupaava kuono-osa, hyvä purenta. Vielä ymmärrettävän kapeat takaliikkeet, jotka levenevät 

lihasten myötä, hyvät etuliikkeet. 

JUN ERI3 

 

Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12 

14 kk. Tasapainoisesti rakentunut, ikäisekseen erittäin tiivis, hyvä rungon tilavuus. Hyvät 

kulmaukset, kaunis säkä ja kaula, erinomainen etuosan leveys, mukava eturinta. Hyvä pään pituus, 

otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä kuono-osa ja purenta. Tasapainoiset luonnolliset liikkeet. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12 

13 kk. Erinomainen koko, hyvä rungon pituus, vielä turhan pehmeä ylälinja. Hyvä raajaluusto, 

lupaavat kulmaukset. Erittäin lupaava eturinta, kaunis kaula, hyvä pään pituus, voimakas kallo, 

kaunis kuono-osa. Liikkeessä vielä turhaa pehmeyttä. Parin vuoden kuluttua komea koira. 

JUN ERI2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Ölkky Xe FI40075/11 

23 kk. Karmean värinen, mutta hyvän tyyppinen, hyvä rungon tilavuus ja raajaluusto. Aavistus 

raajakorkeutta parantaisi kokonaisuutta. Hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja etukulmaukset, takaosa 

turhan paljon rungon alla, varsinkin liikkeessä. Hyvä pään pituus, hyvät pään linjat, mutta pää saisi 

olla numeroa suurempi suhteessa runkoon. Takaliikkeessä vielä voimattomuutta, lupaavat 

etuliikkeet. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grandman's New Messias FI16314/11 

AVO POISSA 



 

Perfect Sunshine Enorme FI14278/11 

2v 4 kk. Hyvä rungon pituus, erinomainen raajaluusto, hyvät etu-, riittävät takakulmaukset. Kaunis 

eturinta, melko jyrkkä lantio, hyvä kaula. Pää vasta muotoutumassa, hyvät etuliikkeet, 

takaliikkeessä vielä turhaa pehmeyttä. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Chili Cooper FI19079/11 

2 v 2 kk. Komea nuori vielä kehittyvä uros. Hyvä raajaluusto, lupaava rungon tilavuus. Riittävät 

mutta tasapainoiset kulmaukset. Lupaava etuosa, komea pää, joskin turhan runsaat huulet 

häiritsevät, jos handleri ei muista niitä piilottaa. Kauniit liikkeet, jopa tällä liukkaalla alustalla. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Blackien Cafe Cloudy Vanilla FI18770/12 

14 kk. Kaunis juniori narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, mukava rungon tilavuus. Vielä hieman 

pehmeyttä ylälinjassa, hyvät tasapainoiset kulmaukset. Mukava etuosa, kaunis pää. Esiintyy 

hienosti, tasapainoiset liikkeet. 

JUN ERI2 SA PN2 VASERT 

 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

14 kk. Kaunis tyylikäs juniori narttu, joka kärsii tänään näyttelypaikan alustasta, seistessä 

erinomainen kokonaisuus. Tasapainoiset kulmaukset, ihana rungon tilavuus, mukava eturinta. 

Erinomainen pää, joskin hiukka löysyyttä silmäluomissa. Hyvin asettuneet kulmahampaat, 

etuhampaat sikinsokin. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Danemanian Big Bertha FI48346/11 

21 kk. Hyvä rungon pituus ja tilavuus, hyvät takakulmaukset. Turhan pysty olkavarsi, hyvä etuosan 

leveys, aavistuksen pysty kaula, joka voisi olla voimakkaampi. Hyvä pään pituus, kaunis kallo-osa, 

mutta otsapenger saisi olla voimakkaampi. Takaliikkeessä aavistus kapeutta, tarvitsee enemmän 

"miesystäviä". 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Jättiläisen Valkyyria FI56913/13 

4 v. Riittävän lyhyt narttu, joka tänään melko pehmeä ylälinjastaan. Kulmausten tasapaino saisi olla 

selvästi parempi. Hyvä kaula, turhan erisuuntaiset päänlinjat, riittävän täyteläinen kuono-osa. 

Liikkeessä pehmeyttä, turhan pysty välikämmen. 

AVO EH2 

 

Mi'havana Dragon FI37541/08 



5 v. Hyvä rungon pituus, erinomainen tilavuus, riittävä raajaluusto. Kaunis ylälinja, hyvät 

takakulmaukset. Turhan pysty olkavarsi, lyhyehkö kaula, mikä korostuu värityksestä johtuen. 

Etuosa saisi olla täyteläisempi, riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, riittävä pään pituus. Hyvät sivu- 

ja takaliikkeet, etuliikkeet turhan löysät. 

AVO ERI1 SA PN3 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

9 v. Komea veteraani, erinomainen rungon tilavuus. Riittävä raajaluusto, erinomaiset 

takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Kaunis etuosa, varsin hyvät pään linjat. Ikä näkyy päässä 

ja liikkeessä, mutta ei paljoa. 

VET ERI1 SA PN4 ROP-VET 

 

Jättiläisen Istar B'seba FI48298/04 

8 v. Erittäin pirteä veteraani narttu, jolla hyvä rungon tilavuus, hyvät kulmaukset. Riittävä eturinta, 

hyvä pään pituus, riittävä otsapenger. Pirteät liikkeet. 

VET ERI2 SA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Jättiläisen 

Ryhmä tasapainoisesti rakentuneita koiria, joilla elämälle tärkeät asiat kunnossa. Yksityiskohtia voi 

aina parantaa, mutta sitä tehtäessä ei saa unohtaa perusasioita. Aina parempi hiukka vajaa kuin 

jotain liikaa. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Euro Power Finlandia FI35441/12 

11 kk. Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt junioriuros, josta saa erittäin tyylikkään seisonta kuvan. 

Erinomainen raajaluusto, lupaava eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Seistessä kaunis ylälinja, hyvä 

kaula. Päänlinjat asettuvat iän myötä, voimakas kuono-osa, erittäin lupaava kallo. Liikkeessä vielä 

ymmärrettävän pehmeä. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

Samuraiwood's Ferrari Boy FI22326/12 

14 kk. Kookas, luonnollisesti kehittynyt juniori uros. Lupaava ylälinja, vaikkakin vielä liikkeessä 

hyvin pehmeä. Hyvä raajaluusto, riittävät kulmaukset, lupaava eturinta. Voimakas kaula, joka voisi 

olla hieman parempi. Hyvät päänlinjat, lupaava kuono-osa, hyvä pään pituus. Parinvuoden päästä 

poika valmistuu. 

JUN ERI2 

 

VALIOLUOKKA 

 



Crowbay's Wind Diesel FI42267/09 

3 v. Kookas, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, etuosa saisi olla täyteläisempi. Hyvät 

takakulmaukset, turhan pysty olkavarsi häiritsee. Hyvä pään pituus, erinomaiset pään linjat, riittän 

täyteläinen kuono-osa. Liikkeessä turhaa pehmeyttä. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

Euro Power Diamond FI33987/10 

3 v. Seistessä erinomainen yksilö, joskin kaulan lyhyys hiukan häiritsee. Erinomainen rungon 

tilavuus, kaunis ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta. Kaunis urosmainen pää, jossa 

kauniit linjat. Hyvät liikkeet, joskin aavistus pehmeyttä. 

VAL ERI1 SA PU2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grandman's Sunshine FI35813/12 

JUN POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Edendane's Piece Of My Heart FI37754/10 

3 v. Kokematon narttu, jolla aavistuksen pitkä runko, hyvä raajaluusto, hyvät takakulmaukset, 

etukulmaukset riittävät. Varsin hyvä eturinta, kaula voisi olla voimakkaampi. Hyvä pään pituus, 

mutta koko pää hiukan kapea. Hyvät etuliikkeet, takaosa voisi olla lihaksikkaampi. 

AVO EH2 

 

Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10 

3 v. Tasapainoinen voimakas, mutta liioittelematon narttu, jolla hyvä rungon tilavuus. Tasapainoiset 

riittävät kulmaukset. Riittävä eturinta, hyvä voimakas kaula. Hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, 

maski saisi olla täyteläisempi. Tasapainoiset liikkeet. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Crowbay's Wind Star FI42261/09 

Vajaa 4 v. Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, jolla saisi olla täyteläisempi etuosa. Hyvä 

ylälinja, hyvät taka- riittävät etukulmaukset. Hyvä raajaluusto. Hyvät pään linjat, riittävä 

otsapenger, pää saisi olla hieman leveämpi kauttaaltaan. Liikkeet kärsivät liukkaasta alustasta. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grande Gremin's Capricorn FI59277/11 



17 kk. Nuori liioittelematon narttu, jolla hyvä raajaluusto. Lupaava rungon tilavuus. Hyvä ylälinja, 

tasapainoiset kulmaukset. Etuosan tulee täyttyä iän myötä. Lupaava kaula, hyvä kallo, joskin pään 

pituutta voisi olla enemmän. Tasapainoiset liikkeet, etuosaa odotellessa. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Dana Sofia FI46981/11 

20 kk. Kookas tyypikäs nuori narttu, jolla erinomainen raajaluusto. Lupaava etuosa, joka seistessä 

vaikuttaa löysältä, mutta on liikkeessä tiivis. Hyvä ylälinja, tasapainoiset riittävät kulmaukset. 

Hyvät päänlinjat ja pituus, otsapenger saisi olla voimakkaampi. Mukava kokonaisuus. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

 

 


