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Tuula Seppälä 

 

 

Tiikerijuovainen - keltainen 

 

Urokset 

 

Dogiwogin Dollari 52797/07 
PEK Poissa 

 

Dogiwogin Caesar 46162/07 
10kk. Erittäin hyvän tyyppinen, lähes neliömäinen uros. Hyvät pään mittasuhteet. Stoppi saisi olla voimakkaampi. 

Tummat silmät, hyvä purenta. Tyylikäs kaula ja säkä. Hyvä rungon tilavuus, mutta eturinta saa vielä kehittyä. Saisi olla 

paremmin kulmautunut edestä. Hyvä luusto. Kaunis väri. Liikkuu vielä löysästi. 

JUN EH 3 

 

Edendane’s Jolly Roger 32928/07 
12kk. Erittäin hyvää tyyppiä oleva voimakasrunkoinen, neliömäinen uros. Hyvä pää, jossa stoppi saisi olla 

voimakkaampi. Tummat silmät, hyvä purenta. Voimakas kaula ja säkä. Hyvä ylälinja. Hyvin kehittynyt eturinta, 

voimakas luusto. Liikkuu hyvin. Esiintyy rauhallisesti. 

JUN ERI 1 PU-2 VASERT 

 

Samuraiwood’s Amur 24877/07 
15kk. Erinomaista tyyppiä oleva, hieman korkeuttaan pidempi uros. Hyvä pää, stoppi saisi olla voimakkaampi. Ruskeat 

silmät, hyvä purenta. Tyylikäs kaula. Hyvä eturinta ja rungon tilavuus. Vahva luusto. Säkä putoaa liikkeessä. Liikkeessä 

löysät kyynärpäät hieman häiritsevät. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Esiintyy rauhallisesti. 

JUN ERI 2 PU-3 

 

Double D Daynakin Goldsmith 52108/07 
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas, lähes neliömäinen uros. Hyvä pää, jossa hieman karkea kallo. Ruskeat silmät. 

Hyvä purenta. Voimakas kaula, hyvä eturinta. Hyvä rintakehä. Niukasti kulmautunut edestä. Hyvin kulmautunut takaa. 

Voimakas luusto. Liikkuu löysästi, mutta hyvällä askeleella. Rauhallinen esiintyminen. 

NUO EH 2 

 

Euro Power Boy Toy 17131/07 
16kk. Erittäin hyvää tyyppiä oleva voimakas, hieman korkeuttaan pidempi uros. Voimakas uroksen pää, hyvä ilme. 

Tummat silmät. Purenta ok. Voimakas eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Iloinen häntä. Liikuu hyvin. 

NUO ERI 1 PU-1 SERT CACIB ROP 

 

Dogiwogin Prince 24675/04 
4v. Erittäin hyvän tyyppinen voimakas ja neliömäinen uros. Hyvä pää ja ilme. Tummat silmät ja hyvä purenta. 

Voimakas kaula ja eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Voimakas runko. Vahva luusto.  Liikkuu tänään löysästi ja 

voimattomasti. Esiintyy rauhallisesti. 

VAL EH 1 

 

 

 

Nartut 

 

Hotpoint’s Your the Dream 51804/04 
Erittäin hyvän tyyppinen. Tyylikäs neliömäinen juniori narttu. Feminiininen pää ja ilme. Otsapenger saisi olla 

voimakkaampi. Vaaleat silmät. Hyvä purenta. Tyylikäs kaula ja ylälinja. Eturinta saa kehittyä. Hyvä luusto. Niukasti, 

mutta tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 

JUN EH 1 

 



Dogiwogin Laodicea 37250/99 
Erinomaista tyyppiä oleva, tyylikäs, lähes neliömäinen veteraani narttu. Upea pää, kaunis ilme. Tummat silmät, hyvä 

purenta. Erittäin kaunis kaula ja hyvä ylälinja. Voimakas runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Esiintyy tyylikkäästi, 

ikäisekseen hyvässä kunnossa. Koiralta amputoitu 2 varvasta, joista todistus. Liikkuu tänään jäykästi ja epätasaisesti, 

joista johtuen palkinto on eva. 

VET EVA 

 

 

 

 

Musta/harlekiini 

 

 

Reia Leikola- Walden 

 

Urokset 

 

 

Kristofer Robin 27388/08 
Keskikokoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää, joka voisi olla kauttaaltaan pidempi. ja jalompi. Oikeat 

linjat, turhan vaaleat silmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hieman suora olkavarsi. Hyvin kehittynyt runko. Riittävästi 

kulmautunut takaa. Liikkuu vielä ahtaasti takaa ja askelmitta voisi olla parempi. Melko hyvä väri. Hyvä luonne. 

JUN EH 2 

 

Nordic Giant’s Butch Cassidy N09327/07 
JUN Poissa 

 

Rainmaster’s Vito Corleone 52893/07 
Kookas, vielä ilmava uros, jolla riittävän pituinen pää, jossa oikeat linjat. Hyvät korvat ja kaula. Vielä etuasentoinen 

lapa ja suora olkavarsi. Rungon tulee vielä kehittyä. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu kevyesti, melko hyvin takaa, 

mutta edestä vielä holtittomasti. Riittävä väritys. Esiintyy erinomaisesti. Turhan pitkä lanneosa. 

JUN EH 1 

 

Baskerc Sherlock RKF1555422 
Erittäin voimakas uros, jolta puuttuu rodulta vaadittavaa eleganssia. Vahva pää, joka saisi olla pidempi ja jalompi, 

etenkin kallo-osasta. Avonaiset silmät. Hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut etuosa. Hyvä runko ja mittasuhteet. hieman 

luisu lantio. Toivoisin paremmat polvikulmaukset. Liikkuu vetävästi, mutta löysästi edestä. Hyvä luonne ja väritys. 

VAL EH 1 

 

Blockbuster von Schöntal 24334/03 
Uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Oikeat pään linjat. Hieman liikaa poskia. Hyvä kaula. Etuosa saisi olla paremmin 

kulmautunut ja eturinta täyteläisempi. Hyvä runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Hyvä väritys. Liikkuu riittävällä 

askelmitalla, mutta kovin löysästi edestä. Esiintyy erinomaisesti. 

VAL ERI 1 PU-1 CACIB VSP 

 

 

Nartut 

 

 

Great Gladiolus Antheia 54093/07 
Tasapainoinen, ikäiseksekseen hyvin kehittynyt pentu, jolla riittävä pään pituus. Vielä hieman takaluisu kallo. Alaleuka 

voisi olla voimakkaampi. Avonaiset silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. Erinomainen luusto. Riittävästi kulmautunut 

etuosa. Melko hyvä runko. Hyvä takaosa. Erittäin kauniit, korkeat käpälät. Liikkuu hyvin. Kaipaa kehätottumusta ja 

itseluottamusta. Turhan suuria harmaita läiskiä harlekiinivärityksessä. 

PEK 1 KP ROP-PENTU 

 

C’mon You Can Do It 24482/08 
JUN Poissa 

 



French Kiss from Valvasor’s Land 29665/08 
Mittasuhteiltaan oikea. Juniorinarttu, jolla hyvät pään linjat, mutta pää saisi olla pidempi ja kallo-osa elegantimpi. Hyvä 

kaula. Niukasti kulmautunut etuosa. Riittävä runko ja takakulmaukset. Turhan luisu lantio. Liikkuu takaa 

yhdensuuntaisesti, mutta askelmitta saisi olla parempi. Köyristää ylälinjaansa liikkeessä. Hyvä väritys. Kaipaa 

kehätottumusta. 

JUN H 

 

C’mon U-R-A Cutie 35070/06 
Elegantti, mittasuhteiltaan oikea, mutta vielä hieman ilmava narttu. Riittävä pään pituus. Melko hyvä sivuprofiili. Liikaa 

poskia. Hyvä kaula. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Vielä kevyt runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. 

Turhan luisu lantio. Kevyet liikkeet, mutta askelmitta saisi olla parempi ja etuosa voimakkaampi. Hyvä väritys ja 

esiintyminen. 

AVO EH 2 

 

Catapha’s Xari 41995/06 
Tyylikäs 2-vuotias narttu, jolla oikealinjainen pää sivuprofiililtaan, mutta toivoisin voimakkaamman kuono-osan. Hyvä 

kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Antaa etumatalan vaikutelman. Tilava runko, mutta rintakehä saisi olla pidempi. 

Liikkuu hyvin takakorkeasti ja erittäin löysästi edestä. Hyvä väri ja iloinen luonne. 

AVO H 

 

Danemanian Inka of S’Henge 13527/04 
Tyylikäs narttu, jolla kaunislinjainen pää. Otsapenger voisi olla hieman parempi. Hyvä kaula. Tasapainoiset 

kulmaukset. Tilava runko, mutta hieman pitkä lanneosa. Riittävä luusto. Liikkuu hieman etumatalasti, selkä pettää 

liikkeessä. Hyvä askelmitta. Hyvä väri ja luonne. 

AVO EH 1 

 

Bonel S’aiDee Dogiwogi 24283/04 
Tyylikäs ja tasapainoinen narttu. Oikealinjainen pää. Hieman ilmavat korvat. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. 

Erinomainen säkä ja ylälinja. Tilava runko. Rintakehä hieman kapea edestä. Liikkuu riittävällä askelmitalla ja hyvällä 

ryhdillä. Esiintyy erinomaisesti. 

VAL ERI 1 PN-1 CACIB ROP 

 

Ozaenas Liquid Gold 17908/05 
Tyylikäs valionarttu, jolla oikealinjainen, hyväprofiilinen pää. Erinomainen kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava 

runko, joka voisi olla lyhyempi lanneosastaan. Voisi liikkua jäntevämmin ja paremmalla askelmitalla. Erinomainen väri 

ja esiintyminen. 

VAL ERI 2 PN-2 VARACA 

 

Sorbonna RKF1478782 
Erittäin voimakas narttu. Melko hyvät pään linjat, mutta pää saisi olla kauttaaltaan hienostuneempi. Hyvä kaula. 

Hieman suora olkavarsi. Erittäin tilava runko, jossa oikeat mittasuhteet. Turhan luisu lantio. Saisi liikkua paremmalla 

askelmitalla. Hyvä väri ja esiintyminen. Voisi olla kauttaaltaan elegantimpi kokonaisuus. 

VAL EH 3 

 

Danemanian Calla Camelina 26287/99 
Tasapainoinen ja ikäisekseen erittäin hyvin säilynyt veteraani narttu, jolla oikealinjainen, kaunisilmeinen pää. 

Erinomainen kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. Liikkuu ikäisekseen hyvin ja esiintyy erinomaisesti. 

Onnittelut hienosta veteraanista. 

VET ERI 1 PN-3 ROP-VET 

 

 

 

Sininen 

 

 

 

Urokset 

 

 



Bonel Oswald 41624/02 
Voimakas, muttasuhteiltaan oikea uros. Urosmainen pää, jossa voisi olla pidempi kuono-osa ja kulmikkaammat linjat. 

Riittävä kaula ja kulmaukset kummassakin päässä. Tilava runko, yhdensuuntaiset liikkeet. Riittävä askelmitta. Esiintyy 

erinomaisesti. Hieman haalistunut sininen väri. 

VAL ERI 1 PU-1 CACIB ROP 

 

 

Nartut 

 

 

Danemanian Questa Pearl 28106/07 
Elegantti, vielä ilmava juniori narttu, jolla oikealinjainen pää. Otsapenger saa vielä kehittyä. Kaunis kaula. Suora 

olkavarsi. Riittävästi kehittynyt runko. Hyvä ylälinja sekä kulmaukset. Liikkuu melko hyvin vaikka vielä kapeasti. 

Hieman ärtyneen näköiset silmät. Karva ei tänään parhaimmillaan. Esiintyy erinomaisesti. 

JUN EH 1 

 

Falaris Dancing Dragon v Denim 11824/08 
Mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla hyvälinjainen pään profiili. Pää voisi olla hieman pidempi ja posket litteämmät. 

Hieman suora olkavarsi. Runko saisi olla syvempi. Hyvä takaosa. Turhan vaaleat silmät. Liikkuu hyvällä askelmitalla 

kevyesti. Esiintyy erinomaisesti. 

AVO EH 1 

 

Bonel Pilleriini 45451/02 
VAL Poissa 

 

 


