Tervakoski 26.8.2007
Tuomari: Paavo Mattila
sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Genedda Absit In vidia 48194/05
Kaunis nuori uros, saisi olla rungoltaan hieman lyhyempi. Hyvänmallinen pää, niukahkot huulet,
kaunis kaula. Hyvä runko ja luusto, kulmauksia saisi olla hieman enemmän. Hyvä ylälinja ja liikkeet,
miellyttävä luonne.
NUO ERI2 PU3 VASERT
Genedda Communis Sensus 16211/06
Kaunis uros, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, hieman voimakkaat huulet. Hyvä kaula, eturintaa voisi olla
enemmän. Erittäin hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä ylälinja, miellyttävä luonne.
NUO ERI1 PU2 SERT VARACA
VALIOLUOKKA
Hyvä uros, kaunisilmeinen pää, niukahkot huulet. Otsapengertä voisi olla hieman enemmän. Hyvä
kaula, sopusuhtainen runko ja luusto. Hieman luisu lantio. Kulmauksia saisi olla enemmän ja eturintaa,
saisi liikkua tehokkaammin, miellyttävä luonne.
VAL ERI2 PU4
Bonel Roland 14105/04
Kaunis, tyylikäs uros, hyvänmallinen pää, hyvä kaula. Erinomainen runko ja luusto, sopivasti
kulmautunut. Hyvä ylälinja, hyvät tehokkaat liikkeet, miellyttävä luonne. Esiintyy hieman varovaisesti.
VAL ERI1 PU1 VSP CACIB
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Herdolf Herbina Cyclone 47229/06
Kaunis, nuori narttu. Hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto. Hieman suora
edestä, myös polvikulmia voisi olla enemmän. Kaunis väri, liikkuu erittäin hyvin. Miellyttävä luonne.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Bonel Viivi 46547/05
Erinomainen narttu, kaunis pää ja ilme. Erittäin hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto. Hyvin
kulmautunut. Tyylikäs ylälinja. Erittäin hyvät ja tehokkaat liikkeet, erinomainen luonne.

NUO ERI1 PN1 ROP SERT CACIB
Bonel Xara 21090/06
Hyvin rakentunut, kaunis narttu. Hyvä pää, otsapenger voisi olla hieman selvempi, voimakkaat huulet.
Kaunis kaula, hyvä runko ja ylälinja. Sopivan vahva luusto, hyvin kulmautunut takaa. Kaunis väri,
liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
NUO ERI3 PN4
Bonel Xena 21087/06
Kaunis, sopusuhtainen narttu. Hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen pää. Erinomainen kaula, hyvä,
sopusuhtainen runko. Hyvät raaat, eturintaa voisi olls hieman enemmän. Kaunis väri, liikkuu hyvin.
Seistessä hyvin kauniit ääriviivat, liikkeessä niitä hieman menettää. Miellyttävä luonne.
NUO ERI2 PN2 VASERT VACA
VALIOLUOKKA
Bonel Pilleriini 45451/02
Kaunis narttu, hyvä pää, kaunis kaula. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä runko, hyvin
kulmautunut takaa. Hieman luisu lantio. Liikkuu riittävän tehokkaasti. Miellyttävä käytös.
VAL ERI2
Diplomatic's Oprah Winfrey 16718/05
Kaunis narttu, jolla hyvät mittsuhteet. Hyvänmallinen pää, erinomainen kaula. Sopusuhtainen runko,
riittävät kulmaukset, hyvä ylälinja. Liikkuu sivusta erittäin hyvin, hieman löysästi edestä. Miellyttävä
luonne.
VAL ERI1 PN3

musta/harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Juanrona's Nordic Carbon 38103/07
Kaunis pentu, hyvät mittasuhteet, otsapenger voisi olla hieman selvempi. Kaunis kaula, hieman suora
edestä. Hyvä runko ja takaosa. Liikkuu hyvin.
PEN2 KP
Mohkofantti DJ's Armada 36148/07
Hyvin kaunis pentu, hyvänmallinen pää. Kaunis kaula, erinomainen luusto. Hyvin kehittynyt runko,
pohjaväri voisi olla puhtaampi, joukossa hieman harmaita läiskiä. Erittäin hyvät liikkeet. Miellyttävä
luonne.
PEN 1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA

Act Able Dark Delegate 42904/06
Mittasuhteiltaan hyvä nuori uros, kaunis pää ja kaula. Erittäin hyvä runko, sopivan vahva luusto, niukat
kulmaukset. Saisi liikkua joustavammin, miellyttävä luonne.
JUN EH1
Don Vito's Curlan 34106/06
Hyvä, nuori uros, joka esiintyy hieman varovasti. Voisi olla hieman lyhyempi, kallolinja hieman
taakselaskeva ja ilme saisi olla hieman parempi. Voimakkaat huulet. Kaunis kaula, hyvä ylälinja,
hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu sivusta hyvin, etuliikkeet saisivat olla
paremmat.
JUN EH2
Magic Alaunt Elokuun Väinö 43175/06
Hyvä, vahvaluustoinen uros. Ilme saisi olla parempi, turhan voimakkaat huulet. Sopivan vahva runko,
pitkähkö lanneosa. Seisoo epävarmasti takaraajoillaan, samoin takaliikkeet saisivat olla paremmat.
Saisi olla kokonaisuudessaan tasapainoisempi.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Catapha's Xannon 41990/06
Mittasuhteltaan hyvä uros, hyvä pää, ilme saisi olla parempi. Kaunis kaula, sopusuhtainen runko ja
luusto. Hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa. Luisu lantio, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä
luonne.
NUO EH1
Danemanian Obelix 48382/05
Sopivan voimakas uros, hyvä pää ja kaula. Runko voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvä ylälinja,
kulmauksia saisi olla enemmän. Pitäisi liikkua vieläkin tehokkaammin, hieman ahtaat takaliikkeet,
miellyttävä luonne.
NUO EH2
Mi'havana Better Than You 17744/06
Hieman kevytpiirteinen uros, hyvänmallinen pää, kaunis kaula, jäntevä runko. Hyvä ylälinja, luusto
saisi olla vankempi. Riittävät takakulmaukset, saisi liikkua vieläkin tehokkaammin. Miellyttävä luonne.
NUO EH3
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Junkmail 13834/05
Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä pää, niukahkot huulet. Ilme saisi olla parempi. Hyvä kaula,
sopusuhtainen runko. Kulmauksia saisi olla enemmän ja takaliikkeet tehokkaammat. Miellyttävä
luonne.
AVO EH1
VALIOLUOKKA

Blockbuster von Schöntal
Kaunis uros, hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula. Hieman suora edestä, erittäin hyvä runko
ja takaosa. Hyvä ylälinja, mustat laikut saisivat olla syvemmän värisiä ja pohjavärikin saisi olla
puhtaampi. Hyvät sivuliikkeet, hieman löysä edestä, hyv käytös.
VAL ERI1 PU1 ROP CACIB
Jättiläisen Finlandia 15128/03
Seistessä kauniit ääriviivat omaava uros, hyvä pää ja ilme, niukahko huulikulma. Kaunis kaula, runko
voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä ylälinja. Erittäin hyvä takaosa. Menettää hieman linjojaan
liikkeessä. Miellyttävä luonne.
VAL ERI4 PU4
Jättiläisen Kalanchoe 43583/05
Hyväliikkeinen uros, jolla seistessä mukavat äärilinjat. Aavistuksen kevyt kuono-osa, niukahkot huulet.
Kaunis kaula, sopusuhtainen runko. Hyvä ylälinja ja takaosa. Mustat läiskät saisivat olla syvmmän
värisiä. Miellyttävä luonne.
VAL ERI2 PU2 VACA
Ozeanas Lovejoy 17909/05
Sopivan vahva uros joka voisi olla rungoltaan hieman lyhyempi. Hyvän mallinen pää, kaunis kaula,
hyvä ylälinja. Sopivasti kulmautunut takaa, hieman niukasti edestä. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
VAL ERI3 PU3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Myrna 37701/06
Seistessä kaunis nuori narttu. Hyvä pää, jossa otsapenger saisi olla selvempi. Ilme voisi olla parempi.
Kaunis kaula, hyvä runko, selkä saisi olla jäntevämpi. Hyvät raajat, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Danemanian Olivienne 48380/05
Kaunis, nuori narttu. Kaunis pää ja kaula. Hieman kapea rinta, erinomainen ylälinja. Hyvä takaosa,
hieman suora edestä. Hyvät sivuliikkeet, hieman kapeat edestä. Miellyttävä luonne. Kehityskelpoinen.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Danemanian Klein Kuh 39827/04
Hieman pitkärunkoinen narttu, hyvänmallinen pää. Ilme saisi olla vieläkin parempi. Kaunis kaula,
sopivan vahva runko ja luusto. Selkä saisi olla jäntevämpi. Erittäin hyvä takaosa. Hyvät sivuliikkeet.
Hyvä luonne.
AVO EH3

Jättiläisen Hyacint Hebe 22058/04
Hyvä narttu, jolla kaunis pää ja kaula. Sopusuhtainen runko ja luusto. Selkä saisi olla jäntevämpi, hyvin
kulmautunut takaa. Liikkuu riittävän tehokkaasti, väri saisi olla syvempi. Miellyttävä luonne, saisi olla
kiinteämmässä kunnossa.
AVO EH1
Ozeanas Havanna Star 17696/02
Vahva narttu, hyvänmallinen pää. Kaunis kaula, selkä saisi olla jäntevämpi. Hyvä takaosa. Hieman
suora edestä. Liikkuu sivusta hyvin, löysästi edestä. Miellyttävä luonne.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Genedda Zymphatic Alien 38594/05
Kaunis, sopusuhtainen narttu. Kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko. Hyvin
kulmautunut takaa, hyäv väri, joskin muutama harmaa läiskä. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
VAL
Bonel Santra 24281/04
Kaunis, sopusuhtainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja kaula, erittäin hyvä runko ja
takaosa. Tyylikäs ylälinja, liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne.
VAL ERI3 PN3
Danemanian Funkygirltobb's 11458/02
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvänmallinen pää ja kaunis kaula, saisi olla paremmin kulmautunut
edestä ja eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä runko, selässä aavistus pehmeyttä. Hyvät sivuliikkeet,
miellyttävä käytös.
VAL ERI
Jättiläisen Fortuna 15126/03
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää ja kaunis kaula. Erittäin hyvä runko ja luusto, hyvä ylälinja
ja takaosa. Hieman suora edestä ja eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä väri, liikkuu joustavasti ja
miellyttävä käytös.
VAL ERI4
Ozeanas Liquid Gold 17908/05
Kaunis, näyttävä narttu. Hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula. Aavistuksen suora
edestä, hyvä runko ja takaosa. Liikkuu hyvin, hyvä väri, miellyttävä luonne.
VAL ERI1 PN1 VSP CACIB
Sajonne True Romance 27694/04
Mittasuhteiltaan hyvä, komea narttu. Kaunis pää, jossa otsapenger voisi olla hieman selvempi,
miellyttävä ilme. Kaunis kaula, hieman suora edestä. Erittäin hyvä runko ja takaosa. Hyvä ylälinja ja
sivuliikkeet, miellyttävä käytös.
VAL ERI2 PN2 VACA
Tellus Danes Zsazsa Megappon 48285/04

Mittasuhteiltaan hyvä, kaunis narttu, hyvänmallinen pää ja kaunis kaula. Hyvä runko, lantio saisi olla
pidempi ja raajojen kulmaukset selvemmät. Hieman lyhyt taka-askel. Miellyttävä luonne.
VAL ERI
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Batseba 25999/99
Kauniissa kunnossa esitetty veterani, hyvä pää, kaunis kaula. Runko voisi olla hieman lyhyempi. Hyvät
raajat. Liikkuu joustavasti, pohjaväri voisi olla puhtaampi. Miellytävä käytös.
VET ERI1 PN4 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
Kaunis tasalaatuinen ryhmä, hyväpäisiä, hyvin rakentuneita koiria. Hyvät liikkeet, kohtuullisen hyvät
värit, miellyttävät luonteet. Hyvin onnistunut kasvatustyö, josta parhaat onnittelut!
KASV1 KP

