
25.5.2013 Iitti 

tuomari: Markku Kipinä 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Gran Turismo FI24741/12 

Ikäisekseen lupaavasti kehittynyt mittasuhteiltaan erinomainen juniori. Saisi olla hieman pidempi 

rintakehä, tasapainoiset riittävät kulmaukset. Maskuliininen lupaavalinjainen pää, hyvä purenta, 

hyvät silmät. Hyvä kaula & säkä, hyvä häntä, väri voisi olla syvempi. Liikkuu tasapainoisella 

riittävällä askeleella, hyvä raajaluusto & tassut. Hyvä luonne. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Gold Dragon FI48207/09 

Pidättyväisesti esiintyvä uros, jolla hyvä koko & mittasuhteet. Avoimesti kulmautunut edestä, 

voimakkaammin takaa. Lyhyt luisu lantio. Hyvät pään linjat ja purenta, suuret silmät. Hyvä kaula, 

saisi esiintyä ryhdikkäämmin, vapautuneemmin ja kantaa ylälinjansa paremmin liikkeessä. Hyvä 

etuosa ja ikäisekseen kehittymätön runko. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Liebe Doggen Nightwish FI31372/10 

Kookas, maskuliininen, vahvarakenteinen uros, joka köyristää lanne-osaansa voimakkaasti 

liikkeessä ja vetää takaraaja rungon alle. Komea uroksen pää, hyvä purenta, hyvä kaula, säkä, 

eturinta, lanne-osa jää pitkäksi. Voimakkaasti kulmautunut takaa, hyvä häntä & tassut, hyvä väri. 

Ylälinjasta johtuen palkintosija. 

VAL EH1 

 

Samuraiwood'äs Billabong Boy FI37228/09 

Tasapainoisesti rakentunut, riittävän maskuliininen. Hyvät päänlinjat, korvat & silmät, melko 

runsaat huulet. Alaleuka voisi olla leveämpi, purenta ok. Hyvä rintakehä, hyvät raajat & tassut. Väri 

voisi olla puhtaampi. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä hieman löysä edestä, häntä mutka. 

VAL H 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Flow Snow FI22325/12 

Tyypiltään erinomainen juniori, joka hieman voimakkaammin kulmautunut takaa. Feminiininen 

ilme, purenta ok, suurehkot korvat, hyvä silmät. Ylälinja saa kiinteytyä & etuosa täyttyä. Näyttävä 

sivuliike. 

JUN ERI1 

 



NUORTENLUOKKA 

 

Alder Glade's Ariel Elan FI47624/11 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's Lawella FI29950/11 

Feminiininen narttu, jolla saisi olla viistompi lapa ja pehmeämpi kaulalinja. Hyvä takaosa & häntä, 

hyvä raajaluusto & tassut. Hyvälinjainen pää, purenta ok, ilmettä pilaa vaaleat silmät. Riittävä 

sivuliike, mutta saisi liikkua ryhdikkäämmin, löysyyttä etu-osassa. 

AVO ERI1 

 

Samuraiwood's Bulgari FI37231/09 

Löysässä kunnossa esitetty, vahva hieman pitkärunkoinen narttu. Hyvät päänlinjat, vaaleat silmät, 

kaunis kaula. Hyvä säkä, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu riittävällä sivuaskeleella. Löysyys ja 

turkin kunto pudottavat sijaa. 

AVO EH2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Samuraiwood's 

KASV EI ESITETTY 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Doggidanes Black Brando FI40502/12 

Vahvaluustoinen, maskuliininen juniori. Hyvä kallo, korvat, silmät, kuono saisi olla pidempi, 

purenta tiiviimpi ja kuonon selkä suorempi. Vahva kaula, tilava rintakehä, pitkähkö lanne. Riittävät 

kulmaukset, löysät ranteet, hyvä väri. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, mutta vielä juniorimaisen 

löysästi. 

JUN ERI1 

 

Dogiwogin Highspeed Black Powder FI51662/12 

Kapearunkoinen, avoimesti kulmautunut. Hyvän kokoinen uros, jolla saisi olla korostuneempi säkä 

ja näyttävämpi ylälinja. Hyvät päänlinjat ja purenta, hieman löysät luomet. Liikkuu riittävällä 

askeleella, mutta kapeus häiritsee. Tarvitsee aikaa, hyvä väri, erinomaiset tassut. 

JUN EH2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Patch-Guilt's Daimler FI34444/11 

Maskuliininen seistessä erinomaisen vaikutelman antava, hieman pitkärunkoinen uros. Hyvä luusto 

ja riittävät kulmaukset. Hieman kyömy kuono, hyvä kallo, korvat & silmät, hyvä purenta. Hyvä 



säkä & vahva kaula, hieman luisu lantio ja reisi voisi olla leveämpi. Etu-osa saa kiinteytyä, ajoittain 

riittävä sivuliike, hieman ongelmia säilyttää askelrytmi. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12 

Tyylikäs, kauniisti värittynyt juniori, jolla hieman pitkä lanneosa. Hyvät päänlinjat, hyvät korvat, 

silmät & purenta. Vahva kaula, riittävästi kulmautunut, ylälinja saa kiinteytyä. Hyvä taka-osa ja 

häntä, hyvä raajaluusto & tassut. Liikkuu hyvällä etuliikkeellä, löysät kyynärpäät. 

JUN ERI1 SA PN2 VASERT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Angervo FI588815/11 

Tyypiltään erinomainen nuori narttu. Hyvät päänlinjat, korvat, silmät & purenta. Hieman 

etuasentoinen lapa, kuitenkin hyvä ylälinja. Melko runsaat huulet. Kyynärvarsi saisi olla suorempi, 

hyvä lantio. Etuosa saa kiinteytyä. Askel saisi olla pidempää ja maatavoittavampaa. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Patch-Guilt's Dame Mustharin FI34448/11 

Tasapainoisesti rakentunut, tyypiltään erinomainen narttu. Hyvät päänlinjat, korvat, silmät & 

purenta. Erinomainen ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä rintakehä, pitkähkö lanne, hyvä 

häntä. Liikkuu erinomaisella sivuliikkeellä. Hyvä väritys. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04 

9-vuotias, tyypiltään erinomainen narttu, jossa ikä jo näkyy. Hyvät päänlinjat, hyvät korvat & 

kuono-osa, vaaleat silmät. Hyvä rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, tuhdissa kunnossa, ei 

parhaassa turkissa. Liikkuu tasapainoisella sivuliikkeellä. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 



Lha Danes Bohemia Pearl FI28327/12 

Tyypiltään erinomainen, hyväluustoinen juniori, jolla ikäisekseen hyvä runko, hyvä ylälinja & 

häntä. Päänlinjat saavat yhtenäistyä, hyvät korvat, silmät & purenta. Kaunis kaula, ei parhaassa 

rutkissa tänään. Hyvä luonne, liikkuu jäykällä lyhyellä taka-askeleella. 

JUN ERI1 

 

 


