
23.6.2013 Rovaniemi 

tuomari: Svante Frisk, SE 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Magic Alaunt Jaakko Kulta FI56279/12 

PEN POISSA 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Magic Alaunt Jippu-Hippu FI56277/12 

Melko hyvät mittasuhteet. Hyvä vahvuus päässä, korvien tarvitsee asettua, hyvä purenta, hyvät pään 

tasot. Vahva ylälinja, hyvät kulmaukset edessä ja takana, saisi olla hieman korkearaajaisempi. 

Vahva rintakehä, tasapainoinen liike takana, normaalin pentumainen edessä, harmooninen liikunta 

sivulta. Hyvä luusto. Miellyttävä luonne. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

Magic Alaunt Joikuvaara FI56274/12 

Hyvät mittasuhteet, tasapainoiset linjat päässä, hieman turvonnut silmäluomi, ei niin että haittaisi 

silmän näkökenttää. Hyvä selkä, riittävät kulmaukset edessä, suorat takana. Hieman lihavassa 

kunnossa, tarvitsee vahvemman takaosan, liikkuu löysästi edestä, hyvällä askelpituudella sivusta. 

Tarvitsee enemmän kehäkoulutusta. Miellyttävä luonne. 

PEN2 - 

 

Magic Alaunt Jukuliina FI56278/12 

PEN POISSA 

 

Magic Alaunt Justiina FI56275/12 

PEN POISSA 

 

Mi'havana Invincible FI55906/12 

Hienot mittasuhteet. Tarvitsee enemmän runkoa. Vahva pää jossa hienot korvat, hyvä purenta, 

tasapainoiset linjat. Tyylikäs ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa, saisi olla enemmän täytettä 

kyynärpäiden välissä. Liikkuu leveästi takaa ja melko löysästi edestä, korkea etuaskel sivusta. 

Kauniit läiskät. Miellyttävä luonne. 

PEN3 

 

 

tuomari: Marianne Holm 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 



Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anxious Galevala FI14042/09 

AVO POISSA 

 

Patch-Guilt's Diplomatic FI34446/11 

Ilmavan vaikutelman antava ja hieman epävarmasti käyttäytyvä uros, jolla hyvin kaunisprofiilinen 

pää. Riittävä kaula, puutteellinen eturinta ja kehittymätön rintakehä, niukasti kulmautuneet raajat, 

käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvin epävakaa tehoton askellus. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Nicolas Copernicus von der Schlehhecke FI51897/05 

Turhan voimakas hyvässä kunnossa esiintyvä veteraani, jonka toivoisin jalommaksi. Pää saisi olla 

tyylikkäämpi, pitkä kaula, korostunut eturinta, turhan syvä ja jo vaaka alalinja. Olkavarsi on lyhyt ja 

pysty, hieman ulkokierteiset käpälät, joiden tulisi olla kiinteämmät. Liikkuu vaivatta. 

VET H 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Fanni FI52879/12 

JUN POISSA 

 

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12 

JUN POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious Halley's Comet FI17881/10 

VAL POISSA 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Ozaenas Liquid Gold FI17908/05 

VET POISSA 

 



 

sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Kulkuri FI16552/09 

Tyypiltään oikea, mutta anatomia on valitettavan puutteellinen, takaluisu kallo ja edestä pää on 

kolmiomainen. Kaunis kaula, niukasti kehittynyt eturinta, eriomainen rintakehän muoto ja tilavuus. 

Leveä voimakaslihaksinen lanne, takaosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Liikkuu edestä 

ulkokierteisesti ja sivusta askellus saisi olla voimakkaampi. 

VAL EH1 

 

NARTUT  

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Legacy Of Valeriana FI50356/12 

Kaunislinjainen vielä hyvin kevyenä esiintyvä narttu, jonka pää saa vielä kehittyä. Etuosa turhan 

niukasti kulmautunut, vielä kovin epävakaa pentumainen askellus. 

JUN H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Denim Danes Long Live The Queen FI59926/10 

VAL POISSA 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Irons Jeremy FI32895/12 

Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen, hyvä pää, hyvin kaunis kaula, erinomainen eturinta ja 

rintakehä. Hyvä takaosa, hyvä luusto, käpälät saisivat olla kootummat, edestä vielä löysä, sivulta 

tyypillinen askellus. 

JUN ERI1 

 

Grand Royal's Fantastic La Fayette SE37014/2012 

Pahati kesken kehityksen oleva uros, oikeat mittasuhteet, mutta anatomia pettää. Hyväprofiilinen 

pää, hieman roikkuvat huulet, ryhdikäs kaula. Liikkeessä ulkokierteinen olkavarsi ja käpälät, heikko 

kinner liikkeessä, sivuaskel riittävä. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carelia's Heyo Captain Jack FI31796/11 



Hyvin voimakas, joka voisi olla jopa hivenen tyylikkäämpi. Hyväprofiilinen pää, hieman syvällä 

sijaitsevat silmät, hyvä vahva kaula, voimakas etuosa, tilava runko. Sääri saisi olla hivenen pidempi 

ja takaosa voimakkaampi, voimakas raajaluusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät, liikkuu vaivatta. 

AVO ERI1 SA PU2 SERTI VACA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade's Luisfigo FI29948/11 

Oikea tyyppi, hyvä pää ja ilme, joskin aavistus pyöreyttä kallossa, erinomainen kaula. Riittävä 

eturinta, takaosa saisi olla voimakkaampi, häntä hieman alas kiinnittynyt, liikkuu vaivatta. 

VAL ERI3 

 

Crowbay's King Of Winds FI42260/09 

Erinomainen tyyppi, sukupuolileima ja olemus oikea, ryhti ja vahvuus, hienolinjainen uroksen pää. 

Oikea rintakehä, kaunis kaula, polvi saisi kulmautua voimakkaammin ja sääri saisi olla pidempi, 

edestä lievästi ulkokierteinen, muutoin hyvä liike. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

Euro Power Duutsoni FI33989/10 

Erinomainen tyyppi, oikeaprofiilinen pää, siisti huulilinja, aavistus poskia. Hyvä kaula, riittävä 

etulinja, olkavarsi saisi olla viistompi, oikea rintakehä ja takaosa. Liikkuu riittävin askelin. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Iron Maiden FI32897/12 

Narttumainen 1-vuotias, kaunis pää ja riittävä kaula, mutta rintakehä on pyöristyvä, alaosastaan 

kehittymätön ja lyhyt. Kokoon sopiva raajaluusto, kulmaukset saisivat olla voimakkaammat. 

Liikkuu vielä varsin huolimattomasti. 

JUN H 

 

Euro Power Glitter FI34936/12 

JUN POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carelia's Harley FI31798/11 

Narttumainen, jonka toivoisin hieman korkearaajaisemmaksi. Hyvä pää ja siisti huuli, kaunis kaula, 

hyvä runko, raajaluusto ja käpälät. Liikkuu vaivattomasti, taipumus peitsaamiseen, tänään kovin 

haluton. 

AVO ERI1 

 

Love-Dane's Fanny FI36795/09 

AVO POISSA 

 

Méherzugi Vienna FI1591512 



Pitkä narttumainen, hyvä pää, kauniisti kaartuva ryhdikäs kaula. Oikea rintakehä ja rinta, takaosa 

saisi olla voimakkaampi. Riittävä raajaluusto, ulkokierteiset käpälät. Liikkuu löysästi edestä, sivulta 

riittävin askelin, saisi esiintyä itsevarmemmin. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Euro Power Black Magic FI17135/07 

Erinomainen tyyppi, narttumainen, tasapainoinen hieno profiilinen pää, hammastosta todistus. 

Erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, riittävä luusto, olkavarsi voisi olla pidempi ja 

viistompi. Liikkuu hyvin kauniisti 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Lagarada's Pearl To Chiccarelia's FI31799/04 

Hyvässä kunnossa esiintyvä, tyypiltään erinomainen narttu, kaunisprofiilinen pää. Hyvä kaula, 

erinomainen runko, erinomainen oikein kulmautunut takaosa, jo aivan litteät etukäpälät. 

VET ERI1 SA PN2 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Chic Carelia's 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

 

 


