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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Euro Power Folke West FI35444/12 

Hyvän tyyppinen, hyvä luusto ja koko. Hyvän mallinen pää, löysät alahuulet, tummat silmät. Vahva 

kaula, riittävä selkälinja, liian köyristävä lanne. Liian kapea edestä. Riittävästi kulmautunut edestä, 

suora takaa. Saisi liikkua tasapainoisemmin. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Horror Of The Seas FI31795/11 

Ei voi katsoa hampaita, koira ei omistajan hallinnassa. Hyvä vahva pää, liian löysät alahuulet. 

Vahva kaula, erittäin kaunis kroppa. Erittäin hyvin kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu hyvällä 

askeleella. 

NUO EVA 

 

Tutankhamon DE52451/2011 

Erittäin hyvän tyyppinen, erittäin kuiva ja kiinteä nuori uros. Hyvä kuiva pää, kauniit huulet ja 

silmät. Elegantti kaula, erittäin hyvä selkälinja. Eturinta saisi olla syvempi. Liikkuu mahtavalla 

askeleella, erinomainen luonne. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's Luisfigo FI29948/11 

Hyvän tyyppinen, keskikokoinen voimakas uros. Hyvä pää, hieman löysät huulet ja alaluomet. 

Vahva kaula, hyvä selkälinja, hieman lyhyt olkavarsi. Riittävästi kulmautunut edestä & takaa. 

Liikkuu hyvällä askeleella, erittäin hyvä ja rauhallinen luonne. 

AVO ERI2 SA 

 

Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10 

Erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen uros. Hyvän mallinen vahva pää, hieman löysät huulet, 

hyvät silmät. Vahva kaula, hyvä selkälinja, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu hyvällä 

askeleella. 

AVO ERI1 SA PU4 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

VAL POISSA 

 

Euro Power Duutsoni FI33989/10 



Hyvän tyyppinen, keskikokoinen uros. Hyvän mallinen pää, hyvät tummat silmät, hieman löysät 

huulet. Vahva kaula, riittävä selkälinja, suora pysty olkavarsi. Edestä liian löysä etuosa. Hyvin 

kulmautunut takaa. Ranne saisi olla vahvempi. Liikkuu hyvällä askeleella. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

Genedda Ens Entium FI52063/06 

Erittäin hyvän tyyppinen, keskivoimakas, hyvässä lihaskunnossa oleva 6,5 vuotias uros. Kaunis pää 

ja silmät, hieman löysät ylähuulet. Elegantti kaula, kaunis selkälinja, erittäin hyvin kulmautunut 

edestä & takaa. Liikkuu hyvällä vauhdilla. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Gm Diandra FI38803/12 

Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu. Riittävä luusto, hyvän mallinen pää, hieman löysät alaluomet. 

Elegantti kaula, hyvä selkälinja, lyhyt pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Saisi liikkua 

tasapainoisemmin. 

JUN ERI2 

 

Chic Carelia's Iron Maiden FI32897/12 

Erittäin hyvän tyyppinen keskikokoinen narttu. Kaunis vahva pää, hyvät silmät, hieman löysät 

huulet. Elegantti kaula, hyvä selkälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä & takaa. Suorat ja vapaat 

liikkeet. 

JUN ERI3 

 

C'mon Kiss Of Magic FI37796/12 

Hyvän tyyppinen, riittävä luusto. Pää saisi olla voimakkaampi, hyvät silmät & huulet. Elegantti 

kaula, hyvä selkälinja, eturinta saisi olla syvempi. Liian vapaat kyynärät. liikkuu riittävän vapaalla 

askeleella. Saisi esiintyä paremmin. 

JUN EH 

 

Euro Power Glitter FI34936/12 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyväluustoinen, voimakas narttu. Kaunis pää, mutta silmät saisi olla 

kiinteämmät. Löysät huulet, elegantti kaula. Hyvä selkälinja, vielä hieman löysät kyynärät. Liikkuu 

hyvin. 

JUN ERI1 SA PN4 SERTI 

 

Wundervoll Bella Unica FI40250/12 

Hyvän tyyppinen, keskivoimakas narttu. Vielä ihan pentumainen, hyvän mallinen pää, hyvät silmät, 

hieman löysät huulet. Elegantti kaula, selkälinja saisi olla parempi. Lyhyt olkavarsi. Liikkuu 

kuitenkin hyvällä askeleella. 

JUN ERI4 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Heather FI31799/11 



Hyvän tyyppinen, keskikokoinen voimakas narttu. Kaunis vahva pää, hyvät silmät, hieman löysät 

huulet. Vahva kaula, hyvä selkälinja. Hyvin rakentunut rintakehä, erittäin hyvin kulmautunut edestä 

& takaa. Liikkuu hyvällä askeleella. 

NUO ERI1 SA VASERT 

 

Méherzugi Vienna FI15915/12 

Hyvän tyyppinen, keskikokoinen ja keskivoimakas. Feminiininen pää, hyvät silmät, hieman löysät 

huulet. Elegantti kaula, selkälinja saisi olla parempi, lyhyt olkavarsi. Riittävästi kulmautunut. 

Edestä katsottuna liian vapaat kyynärät. 

NUO ERI2 SA 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Crazy For You FI24493/09 

AVO POISSA 

 

Euro Power Daylight FI33986/10 

Pieni, riittäväluustoinen narttu. Lyhytrunkoinen, ei ravaa kunnolla. Kaunis pää ja ilme. Elegantti 

kaula, hyvä mutta lyhyt selkälinja, pysty olkavarsi. Riittävästi kulmautunut edestä & takaa. Ei näytä 

tänään rodunomaista liikettä. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Euro Power Black Magic FI17135/07 

Erittäin hyvän tyyppinen 7-vuotias narttu. Kaunis pää, hieman jo harmaantunut. Erinomainen kaula, 

kaunis ylälinja ja eturinta. Hyvin kulmautunut edestä & takaa, hieman löysä edestä. Liikkuu hyvällä 

askeleella. 

VAL ERI2 SA PN2 

 

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09 

Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvä luusto ja mittasuhteet. Kaunis pää, löysät huulet. Elegantti kaula. 

Erittäin kaunis selkälinja, edestä löysät kyynärät. Erittäin hyvin kulmautunut, liikkuu mahtavalla 

askeleella. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

Erittäin hyvässä kunnossa oleva 9,5 vuotias narttu. Hyvä luusto ja mittasuhteet. Kaunis pää, hyvät 

silmät ja huulet. Elegantti kaula, hyvä selkälinja, hyvin lyhyt olkavarsi. Erittäin hyvin kulmautunut. 

Liikkuu yhä erittäin reippaalla askeleella. 

VET ERI1 SA PN3 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Chic Carelia's 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Euro Power 



Kasvattajaryhmässä 2 urosta ja 2 narttua. Kauniit selvät sukupuolileimat. Kaikilla hyvä väri ja 

pigmentti. Yksi koira erottuu ryhmästä. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Bonel Fanni FI52879/12 

Hyvän tyyppinen pieni narttu. Hyvän mallinen pää, löysät huulet, riittävä kaula. Hyvä selkälinja, 

lyhyt olkavarsi. Liikkuu takaa ahtaasti, saisi olla onnellisempi kehässä. 

PEN2 KP 

 

Dogiwogin Happy Violet FI51667/12 

Hyvä koko, luusto ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme, hieman löysät alahuulet. Elegantti kaula, 

kaunis selkälinja, kauniit liikkeet. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Perfect Sunshine Estupendo FI14280/11 

Suuri, hyväluustoinen. Vahva pää, liian löysät huulet. Vahva kaula, selkälinja saisi olla parempi. 

Saisi olla kiinteämmät etuliikkeet ja sivuilta tasapainoisemmat. 

AVO EH1 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Glistening Chikago Bofema FI48440/11 

Hyvän tyyppinen, keskikokoinen vahva narttu. Kaunis pää, oikea silmä on liian auki. Elegantti 

kaula, hyvä selkälinja, eturinta saisi olla syvempi. Hieman lyhyt olkavarsi. Vapaat kyynärpäät, 

liikkuu hyvällä askeleella. 

NUO ERI2 

 

Ozaenas Rihanna FI53143/11 

Erittäin hyvän tyyppinen, elegantti nuori narttu. Kaunis pää ja ilme, elegantti kaula, pitkä ja kiinteä 

selkä. Eturinta saisi olla syvempi, kauniit suorat ja mahtavat liikkeet. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Charlotte FI19084/11 



Erittäin hyvän tyyppinen, kiinteä narttu., Hyvän mallinen pää, huulet saisi olla kuivemmat ja korvat 

paremmin asettuneet. Elegantti kaula, hyvä selkälinja, saisi olla hieman pidempirunkoinen, suorat ja 

riittävän tasapainoiset liikkeet. 

AVO ERI1 SA PN3 VASERT 

 

Sorbonna Style Bonsheri EST00282/08 

Oikealta ylhäältä puuttuu P1. Keskikokoinen, voimakas narttu. Saisi olla pidempi runko. Hyvä pää, 

hieman löysät ylähuulet, vahva kaula, selkälinja saisi olla parempi. Riittävästi kulmautunut, saisi 

liikkua tasapainoisemmin. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Ozaenas Obsession FI43215/07 

Hyvän tyyppinen, hyvä luusto ja mittasuhteet. Kaunis pää mutta liian aukinaiset silmät häiritsevät. 

Elegantti kaula, hyvä selkälinja, erittäin hyvin kulmautunut. Erittäin kauniit & suorat liikkeet. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä luusto ja mittasuhteet. Kaunis pää, hyvät silmät ja huulet. Elegantti 

kaula, hyvä selkälinja, hieman lyhyt olkavarsi. Liikkuu hyvällä askeleella. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Riveran Call Me Casanova FI49904/11 

Suuri, voimakas. Hyvä luusto ja mittasuhteet. Vahva pää, hieman löysät huulet, silmät saisi olla 

tummemmat. Elegantti kaula, hyvä selkälinja. Liikkuu erittäin hyvällä askeleella. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA  

 

Kiamar Christofer FI26803/10 

Suuri, vahvaluustoinen uros. Vahva pää, löysät huulet. Elegantti kaula, hyvä selkälinja, liian jyrkkä 

lantio. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hieman pysty olkavarsi. Liikkuu hyvällä askeleella. 

PU-kehästä poistettu, hyökkäsi toisen koiran kimppuun. 

AVO ERI1 SA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

Erittäin kaunis ja vahva uros. Hyvät mittasuhteet, kaunis vahva pää, hieman löysät alahuulet. Vahva 

kaula, korkea säkä ja hyvä selkälinja. Suorat ja mahtavat liikkeet. 



VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Decorosa FI46983/11 

Hyvän tyyppinen nuori narttu. Hyvä pää, mutta liian syvällä olevat silmät, löysät ylähuulet, korvien 

asento saisi olla parempi. Elegantti kaula, kaunis selkälinja. Hieman jyrkkä vatsalinja, riittävästi 

kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella. 

NUO EH2 

 

Bonel Dolce Vita FI46980/11 

Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu. Kaunis pää ja ilme, hieman löysät huulet. Elegantti kaula, 

kaunis selkälinja. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu hyvällä askeleella. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Denim Danes Long Live The Queen FI59926/10 

AVO POISSA 

 

 


