
Sininen 

 

Tuomari: Leni Finne, Suomi  

 

urokset  

 

pentuluokka 

 

Bonel Zimpson FI46711/07 

Erinomaiset mittasuhteet ja luusto, oikealinjainen pää, miellyttävä ilme, hieman korkeat 

kulmakaaret, hyvä kaula, ikään riittävä eturinta, oikean mallinen rintakehä, hieman pitkä lanneosa, 

aavistuksen jyrkkä lantio, riittävät takakulmaukset, hyvät käpälät, oikea askelpituus, melko löysät 

kyynärpäät.  

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Herdolf Prior Shau`nac FI46567/07 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikeat päänlinjat, melko pitkä otsapenger, kaunis kaula, 

ikäisekseen erinomainen säkä, hyvä eturinta, melko pysty olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, 

hyvät takakulmaukset, oikea askelpituus, hieman löysät kyynärpäät. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

urokset  

 

avoinluokka 

 

Genedda Cum Bona Gratia FI16210/06 

Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, hymen lyhyt kuono-osa, hyvä kaula, erinomainen säkä, sopiva 

eturinta, oikean mallinen rintakehä, hieman jyrkkä lantio, kapea reisi, niukahkot takakulmaukset, 

erinomaiset käpälät, liikkuu kovin jäykästi takaa, väri saisi olla puhtaampi sininen. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Bonel Oswald FI41624/02 

Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, oikeat pään linjat, melko pitkä otsapenger, hieman poskia, 

hyvät silmät ja korvat, kaula voisi olla tyylikkäämpi, riittävä säkä, hyvä eturinta, riittävät 

etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä, voisi olla kiinteämmässä kunnossa, aavistuksen jyrkkä 

lantio, hyvät takakulmaukset ja käpälät, kaunis sininen väri. riittävä askelpituus. 

VAL ERI3 PU3 

 

Genedda Communis Sensus FI16211/06 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, erinomainen lihaskunto, oikean mittainen pää, hieman pyöreyttä 

kallossa, tyylikäs kaula, hyvä säkä, täyteläinen eturinta, etukulmaus voisi olla voimakkaampi, 

hieman litteät kyljet, jyrkkä lantio, riittävä askelpituus ja takakulmaukset, karva ei parhaassa 

kunnossa. 

VAL ERI2 PU2 VACA  



 

Genedda Robin Hood FI17527/01 

Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, aavistuksen lyhyt kuono-osa, yhdensuuntaiset pääntasot, 

hieman karkea kallo, riittävä kaula, hyvä säkä, täyteläinen eturinta, voimakas rintakehä, jyrkkä 

lantio, niukat takakulmaukset, liikkuu voimattomasti takaa, kovin löysät kyynärpäät, karva ei tänään 

parhaassa kunnossa. 

VAL EH4 

 

Saradane´s Dude Of Dreams FI43584/04 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, tasapainoinen kokonaisuus, oikealinjainen pää, aavistuksen lyhyt 

kuono-osa, hyvät silmät ja korvat, riittävä kaula, erinomainen ylälinja, hyvä eturinta, hieman lyhyt 

olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, hyvämallinen takaosa, oikea askelpituus, hyvä sininen väri, 

hieman löysät kyynärpäät. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Bonel Yön Lumous FI17654/07 

Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, oikealinjainen pää, aavistuksen liikaa huulia, hyvät silmät, 

kookkaat korvat, kaunis kaula ja ylälinja, litteä eturinta, melko pysty olkavarsi, oikeamallinen 

rintakehä, hieman jyrkkä lantio, liikkuu takaraajat hieman rungon alla, kovin epävakaasti edestä. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

  

Saradane´s Highlight Girl FI43414/06 

NUO POISSA 

 

avoinluokka  

 

Genedda Bonum Omen FI50861/05 

Kovin matalaraajainen, sopiva luusto, hieman varovainen käytös, hyvä kuono-osa, voimakas 

otsapenger, hieman poskia, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, pysty olkavarsi, oikeamallinen 

rintakehä, erinomainen askelpituus, selkä saisi olla kiinteämpi, hieman korkea-asentoinen häntä. 

AVO H 

 

Kozmic Blue´s Greta Garbo FI37656/05 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hymen lyhyt kuono-osa, melko loiva otsapenger, hyvä kaula, 

niukka eturinta, riittävä säkä, oikeanmallinen rintakehä, melko pysty olkavarsi, hyvät 

takakulmaukset, hieman pitkä lanneosa.  

VAL ERI2 PN2 VACA  

 

Genedda X-tra Terrestial FI35985/03 



Oikealinjainen pää, loiva otsapenger, melko ilmavat korvat, kaunis kaula, riittävä säkä, selkä voisi 

olla kiinteämpi, hymen pysty olkavarsi, voimakkaat takakulmaukset, erinomainen askelpituus, 

karva ei tänään parhaassa kunnossa.  

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP  

 

 

 

 

 

 

 


