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tuomari: Markku Kipinä 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12 

Maskuliininen vahvaluustoinen tyypiltään erinomainen uros. Hyvät pään linjat & purenta. Ylälinja 

saa kiinteytyä, hieman luisu lantio, hyvä häntä. Riittävät kulmaukset, vahva kaula, hyvä väri. 

Liikkuu riittävällä askeleella. 

JUN ERI1 SA PU2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11 

Maskuliininen, tyypiltään erinomainen, ryhdikäs uros, jolla hieman etuasentoiset lavat ja löysä 

etuosa. Riittävästi kulmautunut, hyvä rintakehä, vahva kaula. Pitkälinjainen pää, melko runsaat 

huulet, hyvä purenta. Liikkuu riittävällä askeleella, etuosan löysyys hieman häiritsee. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Tyypiltään erinomainen feminiininen tasapainoisesti rakentunut narttu. Hyvät pään linjat, hyvät 

korvat, silmät & purenta. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä ylälinja & häntä. Liikkuu 

tasapainoisella askeleella. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Jättiläisen Canina Rosa FI12212/13 

Vahvaluustoinen, lupaavasti kehittynyt pentu, joka hieman takakorkeassa kehitysvaiheessa. 

Pitkälinjainen pää, niukka otsapenger, alaleuka saa vahvistua, hyvät korvat & silmät. Puhdas 

pohjaväri, suurehkoja harmaita laikkuja. Liikkuu ikäisekseen hyvällä askeleella. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 



Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12 

Tasapainoisesti rakentunut ryhdikäs, tyypiltään erinomainen uros. Hyvä ylälinja & häntä, 

pitkälinjainen hyväilmeinen pää, hyvä purenta. Hyvä luusto, pitkä rintakehä, hieman luisu lantio. 

Liikkuu tasapainoisella hyvällä askeleella. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12 

Vahvaluustoinen, maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Pitkälinjainen hyväilmeinen pää, 

hyvä purenta. Vahva kaula, hyvin kulmautunut etuosa, syvä rintakehä. Niukemmin kulmautunut 

takaa, siksi lyhyehkö taka-askel, antaa liikkeessä takakorkean vaikutelman. Hyvä väritys. 

NUO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Jättiläisen Robust ROcker FI53237/07 

Vahvaluustoinen, tasapainoisesti rakentunut kaunislinjainen uros, jolla hieman pitkä lanne. Hyvät 

pään linjat, hyvä purenta. Tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen runko ja raajaluusto. Hyvä 

häntä, liikkuu tasapainoisella askeleella, hyvä väritys. 

VAL ERI1  

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Eleonora FI31883/12 

Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Hieman raskaskalloinen pää, hyvä purenta. 

Vahva kaula, riittävästi kulmautunut, hieman luisu lantio, syvä rintakehä. Ylälinja saa kiinteytyä. 

Riittävä sivuaskel, hyvä turkki. 

JUN ERI2 

 

Bonel Fanni FI52879/12 

Feminiininen tasapainoisesti kulmautunut narttu, jolla hyvä kaula, ikäisekseen hyvä runko. Riittävät 

kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella. Riittävän pitkälinjainen pää, hyvät korvat, silmät & 

purenta, voisi esiintyä hieman itsevarmemmin. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12 

Vahvaluustoinen tyylikäs narttu, jolla pitkälinjainen pää, hyvät korvat, silmät & purenta. Kaunis 

harlekiini väritys, hyvä häntä, hieman voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Liikkeessä 

vielä löysyyttä edessä. 

NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Genedda Nomen Nudum FI22064/09 



Lihavassa kunnossa esitetty narttu, jolla löysä ylälinja. Etuasentoiset lavat, voimakkaammin 

kulmautunut takaa, ylälinja pettää liikkeessä. Hyvä pään linjat, alaleuka saisi olla leveämpi, hyvät 

silmät. Harlekiini väritys, jossa pohjaväri saisi olla puhtaampi. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious French Kiss FI38990/07 

Tyylikäs, tasapainoisesti rakentunut vahvaluustoinen feminiininen narttu. Hyvät pään linjat, hyvät 

korvat, silmät & purenta. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä ylälinja, hyvä runko, riittävä väritys 

harlekiinille. Liikkuu riittävällä askeleella. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Red Rublev Happiness FI11930/13 

Vahvaluustoinen, lupaava pentu, joka hieman takakorkeassa kehitysvaiheessa. Voimakkaasti 

kulmautunut takaa, hieman avoimemmin edestä. Hyvä kaula, vahva purenta, selvä sukupuolileima. 

Hyvä väritys, miellyttävä luonne. Liikkeissä vielä löysä edestä. Ylälinjan tulee tiivistyä. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Chic Carelia's Jamielee Curtis FI12894/13 

Vahvaluustoinen, hyvän värinen ja ikäisekseen hyvärunkoinen pentu, jolla hyvin kulmautuneet 

raajat. Hyvä ilme, vahva purenta, hyvät silmät & korvat. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella. Ylälinja 

saa vakiintua, miellyttävä luonne. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

Chic Carelia's Jodie Foster FI12895/13 

Tasapainoisesti kehittynyt vahvarakenteinen lupaava pentu, jolla syvä rintakehä, hyvä raajaluusto & 

etuosa. Niukahko polvikulma, lupaava pää, hyvä purenta. Ylälinja saa vakiintua ja väri syventyä, 

maski saisi olla tummempi. Liikkuu riittävällä askeleella, vielä leikkisä pentu. 

PEN2 KP 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Ironman FI32896/12 

Maskuliininen vahvaluustoinen tyypiltään erinomainen uros, jolla vahva kallo, melko runsaat 

huulet. Melko avoimet kulmaukset ja löysä etuosa, pitkä hieman luisu lantio. Vahva kaula, liikkuu 

riittävällä sivuliikkeellä. Valitettavasti koiralla on alapurenta ja siitä johtuen palkintosija. 



JUN HYL 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carelia's Heyo Captain Jack FI31796/11 

Vahvaluustoinen maskuliininen lanneosaltaan hieman pitkä uros. Hyvät pään linjat & hyvä ilem. 

Vahva kaula, hyvä runko. Tasapainoiset riittävät kulamukset, kaunis väri, purenta ok. Toivoisin 

enemmän potkua takaliikkeeseen, löysyyttä edessä. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade's Luisfigo FI29948/11 

Vahvaluustoinen mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla voimakaskalloinen pää ja melko runsaat 

huulet. Avoimesti kulmautunut edestä, vahva kaula, hyvä väritys. Liikkuu lyhyehköllä taka-

askeleella ja löysyyttä edessä. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Iron Maiden FI32897/12 

Feminiininen, kaunislinjainen, tasapainoisesti rakentunut narttu. Hyvät pään linjat, hieman löysät 

luomet, hyvä purenta. Hyvä etuosa, kaula ja rintakehä, hieman luisu lantio. Riittävästi kulmautunut 

takaa, liikkuu tasapainoisella askeleella. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carelia's Deborah FI41624/08 

Vahvaluustoinen lanneosaltaan pitkä narttu. Voimakkaammin kulmautunut takaa, luisu lantio, hyvät 

pään linjat & purenta, löysät luomet. Haalea väri, saisi liikkua ryhdikkäämmin ja reippaammin, 

riittävä askelpituus. 

AVO ERI2 

 

Chic Carelia's Harley FI31798/11 

Hieman löysän, raskaan vaikutelman antava narttu, jolla saisi olla tasaisempi väri. Hyvä luusto & 

kulmaukset, voimakas kaula, pitkä lanne. Hyvä häntä, turkki vaihtumassa, runsas kaulanahka. 

Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, mutta saisi esiintyä ryhdikkäämmin, löysässä kunnossa. 

AVO ERI1 

 

Chic Carelia's Hayley FI31797/11 

Hieman takakorkean vaikutelman antava vahvaluustoinen narttu. Luisu lantio, voimakkaammin 

kulmautunut takaa, turpea kaula, hyvä rintakehä. Hyvät pään linjat, hyvä ilme, vahva purenta, 

suuret korvat, tummat silmät. Liikkeessä ylälinja pettää. Saa tiivistyä, liikkuu riittävällä askeleella, 

mutta ryhdikkyys puuttuu. 

AVO EH3 

 

VALIOLUOKKA 



 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Kaunislinjainen tasapainoisesti kulmautunut narttu, jolla lyhyehkö olkavarsi. Hyväilmeinen pää, 

hyvä purenta, pitkä lantio. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, hieman löysyyttä edessä, ei parhaassa 

turkissa tänään. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Chic Carelia's 

Ryhmä koiria kolmesta yhdistelmästä. Vahvat luusto, hyvät rungot, pitkälinjaiset hyväilmeiset päät. 

Osa koirista löysässä kunnossa, riittävä askelpituus, miellyttävät luonteet, mutta osalla hieman vaisu 

esiintyminen tänään. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 


