
PORI KV  27.7.2008 

Tuomarina Kirsti Louhi 

Keltainen/tiikerijuovainen 

UROKSET 

junioriluokka 

Love-Dane`s Cute Goldfinger FIN48908/07 
JUN POISSA 
 
Opertunity`s Going to Eden FIN14901/07 
Selvän sukupuolileiman omaava nuori uros jolla vahva luusto. Melko hyvä pää, hyvä kuononmitta, joka 
hieman aatelinen. Hyvä kaula ja säkä. Liikkeessä ylälinja ei aivan korrekti, selkä nousee. Luisu lantio. Voisi 
olla kulmautunut paremmin takaa kuin myös edestä. Turhan paljon alahuulia. Liikkuu rodunomaisesti, 
edestä hieman löysin kyynärpäin. Tarvitsee aikaa. 
JUN EH1 
 
nuorten luokka 
 
Chic Carelia`S Baldur FIN16028/07 
Vahvaluustoinen, selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla oikea purenta. Hyvä maski. Hyvät pään 
sivulinjat mutta turhan syvä ja löysää huulta. hyvä säkä, ylälinja ei korrekti, luisu lantio. Seistessä hyvät 
kulmaukset. Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, takaliike voimakkaasti sidottua. Erinomainen luonne. 
NUO H 
 
Genedda Eo Ipso FIN52064/06 
Hyväntyyppinen, neliömäinen nuori uros, jolla kokoonsa nähden hyvä luuston vahvuus. Hyvät pään 
mittasuhteet. Turhan vaaleat silmät. Kuono voisi olla pidempi. Oikea purenta. Voimakkaat ylähuulet. Hyvät 
kulmaukset takana. Rinnan syvyys ei vielä riittävä. Ylälinja ei täysin korrekti. Turhan paljon alahuulia. Koira 
esitetään turhan kevyessä kunnossa 
NUO H 
 
Red Rublev Sergei FIN44552/06 
Hyvät rungon mittasuhteet omaava uros jolla hyvät pään linjat. Hieman aatelinen kuono, hyvä maski. 
Rinnan syvyys ei vielä riittävä. Oikea purenta, jossa kuitenkin kaksi ylimääräistä hammasta ulkona rivistä. 
Koira liikkuu hyvällä askeleella edestä vielä vallattomasti. Erinomainen luonne. Hyvä karvapeite ja väritys. 
Tarvitsee vielä aikaa. 
NUO EH2 
 
Ritzypal´`s  Codename Warlock FIN48826/06 
Hyväntyyppinen nuori uros, jolla hyvä pitkä pää. Hyvä huulilinja, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, 
hieman lyhyt lantio joka myös hieman luisu. Rinnan syvyys riittävä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu edestä 
vielä vallattomasti. Takaliike ok. 
NUO ERI1 PU2 SERT VARACA 
 
 
 
avoin luokka 
 



C`mon This Is It FIN34201/05 
AVO POISSA 
 
Opertunity`s Couldn`t  Be Better FIN43992/05 
Rungon mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla kokonsa nähden riittävä luuston vahvuus. Melko hyvä pää, 
kuitenkin toivoisin huomattavasti pidemmän kuonon. Silmät voisivat olla tummemmat. Oikea purenta. 
Alaleuka peittyy ylähuuliin. Hyvä rintakehä, voisi olla kulmautunut edestä paremmin.  Selkä elää liikkeessä. 
Erinomainen luonne 
AVO EH1 
 
Red Rublev Drogheda FIN38567/06  
Vahvaluustoinen, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros jolla voimakas uroksen pää. Tummat silmät. 
Oikea purenta. Alaleuka peittyy ylähuuliin. Hieman aatelinen kuono. Kaula voisi olla jalompi.  Hyvä ylälinja. 
Luisu lantio. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Koira liikkuu lyhyellä taka-askeleella, kantaa häntäänsä 
liikkeessä iloisesti. Erinomainen luonne 
AVO EH2 
 
valioluokka 
 
Alder Glade`s Dave FIN35387/05 
VAL POISSA 
 
Edendane`s Merry-Go-round FIN14446/06 
Hyväntyyppinen voimakaspäinen uros jolla oikea purenta. Kallon ja kuonon linjat ei aivan yhtenäiset. Kuono 
saisi olla pidempi, hieman kaulanahkaa. Ylähuulet peittää alaleuan. Hyvä maski. Tummat silmät. Hyvä 
ylälinja, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu pitkällä askeleella, kuitenkin pehmein rantein. 
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 
 
Ritzypal`s Bumber Galaxy FIN34240/03 
Riittävän luuston omaava uros, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Aatelinen kuono, hieman lyhty kaula. 
Rinnan syvyys riittävä. Pitkähkö lanneosa, lyhyt luisu lantio. Koira liikkuu sidotuin takaliikkein, saisi olla 
paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. 
VAL ERI2 PU3 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Dogiwogin Ce`Nedra FIN46163/07 
Kokonaisuutena vielä kevyt ja ilmava, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta, tummat silmät. Hyvä kaula. 
Ylälinja ei aivan korrekti, rinnan syvyys ja kaartuvuus ei vielä riittävä. Lyhyt pysty lantio. Voisi esiintyä 
hieman vapautuneemmin. Melko ylös kiinnittyneet korvat. Liike vielä vallatonta. Tarvitsee aikaa. 
JUN H 
 
Edendane`s Pirate Gold FIN32929/07 
Kauniisti liikkuva nuori nainen, jolla selvä sukupuolileima. Silmät voisivat olla tummemmat. Erinomainen 
luuston vahvuus. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. Hyvä rintakehä. Koira liikkuu pitkällä askeleella. 
JUN ERI1 PN2 SERT 
 
nuorten luokka 
 
All About The Daisy Chain FIN39796/07 



Hyväntyyppinen nuori nainen, jolla hyvä luuston vahvuus. Selvä sukupuolileima, oikea purenta. Ylähuulet 
peittävät alaleuan. Hyvät pään mittasuhteet, pitkähkö lanneosa. Hieman lyhty olkavarsi. Koira liikkuu 
rodunomaisesti ja vaivattomasti. 
NUO ERI2 
 
Ritzypal`s Charmed Queen FIN48828/06 
Hyväntyyppinen vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä pää ja oikea purenta. Hyvä kuononmitta, tummat silmät. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä, hieman lyhyt lantio. Koira liikkuu erinomaisesti. 
NUO ERI1 PN3 VASERT VARACA 
 
avoin luokka 
 
C`mon Money talks FIN46507/03 
AVO POISSA 
 
Grazy Danes Oops-a-Daisy FIN20141/06 
AVO POISSA 
 
Love-Dane`s Arctic Prinsessa FIN53835/06 
AVO POISSA 
 
valioluokka 
 
Dundane`s Shooting Star FIN37511/06 
Hyvän tyyppinen valionarttu jolla melko hyvä pää. Aatelinen kuono. Ylähuulet peittää alaleuan. Hyvä kaula 
ja ylälinja. Täyteläinen runko ja hyvät kulmaukset. Hieman lyhyt lantio. Koira liikkuu rodunomaisesti. 
VAL ERI4  
 
Edendane`s Fortunen Teller FIN14449/06 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla hyvä pää ja oikeat pään linjat. Suurehkot korvat. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Koira liikkuu vaivattomasti ja rodunomaisesti. Erinomainen luonne. 
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
 
Love-Dane`s Veryhot ROmance FIN 16369/03 
Hyväntyyppinen narttu jolla hyvä täyteläinen runko. Hyvät kulmaukset, melko hyvä pää. Oikea purenta. 
Tummat silmät. hyvä kaula ja ylälinjat. Koira liikkuu erinomaisesti yhdensuuntaisin liikkein. 
VAL ERI3 
 
Ritzypal`s Bobby on Stars FIN34243/03 
hyväntyyppinen kaunispäinen narttu jolla hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman luisu 
lantio. Hyvä rinnan syvyys. Rodunomaiset kulmaukset ja liikkeet. 
VAL ERI2 PN4 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Ritzypal`s 
Ryhmä hyväntyyppisiä koiria, joilla hyvät luustot, erinomaiset luonteet, kauniit käpälät, hyvät ilmeet. 
Kaikilla hieman lyhyt lantio. Koirat liikkuvat kuitenkin rodulle tyypillisesti. Onnea kasvattajalle! 
KASV1 KP ROP-KASV 
 
 
MUSTAT/HARLEKIINIT 



 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Genedda Diem Ex Die FIN 44433/07 
JUN POISSA 
 
valioluokka 
 
Blockbuster Von Schöntal FIN24334/03 
Vahvaluustoinen voimakaspäinen uros jolla selvä sukupuolileima. Hyvät päänlinjat. Kuono voisi olla 
pidempi. Oikea purenta. Ylähuulet peittää alaleuan. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Täyteläinen runko. 
Hieman vallattomat etuliikkeet. Voisi olla kulmautunut paremmin. 
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 
 
veteraaniluokka 
 
Catapha`s Legacy of Atomic FIN22293/00 
Hyvätyyppinen vanha herra jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Hyvät 
kulmaukset. Liikkuu vielä ikäisekseen melko hyvin kuumalla ilmalla. 
VET ERI1 PU2 VET-ROP 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Saradane`s Jewel of Candy FIN11275/08 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori nainen jolla vahva luusto. Melko hyvä pää, oikea purenta. 
Hyvä kaula, ylälinja ei aivan korrekti. Rinnan syvyys ei riittävä. Koira liikkuu edestä kovin vallattomasti ja 
selkä elää vielä voimakkaasti liikkeessä. Koira tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Aurinkoinen luonne. 
JUN EH1 
 
nuorten luokka 
 
Genedda Desiderius tuum FIN44437/07 
Vahvaluustoinen melko hyväntyyppinen narttu jolla erinomainen karva ja väri. Voimakas nartun pää, oikea 
purenta. Turhan vaaleat silmät. Turhan löysät alahuulet. Hyvä rinnansyvyys. Hyvä kaula, voisi olla 
kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Liikkeessä perä nousee, takaliikkeet voimattomat. 
NUO H 
 
avoin luokka 
 
C`mon Valeriana FIN44270/06 
AVO POISSA 
 
Denim Danes Ellen Ripley FIN38269/05 
Melko hyväntyyppinen kuivapäinen narttu jolla keltaiset silmät. Hyvä kaula ja säkä. Rinnan syvyys ei riittävä. 
Voisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Liikkeessä koira putoaa eteen, takaliike hieman 
kinnerahdasta. 
AVO EH4 
 



Diplomatic`s Simone Simon FIN43453/07 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu .Melko hyvä pää. Kallon ja kuonon linja voisi olla 
yhtenäisempi. Aatelinen kuono. oikea purenta. Hyvä kaula ja yläilinja. Lyhyt luisu lantio. Hyvä rintakehä. 
Koira liikkuu edestä hieman vallattomasti, takaa lyhyellä askeleella. Erinomainen luonne. 
AVO EH2 
 
Hoppingham`s Poem of Rose FIN17737/06 
Melko hyväntyyppinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Selvä sukupuolileima. Turhan 
vaaleat silmät. Oikea purenta. Rinnan syvyys ei vielä riittävä. Luisu lyhyt lantio. Koira liikkuu edestä löysin 
kyynärpäin, taka-askel lyhyttä. 
AVO EH3 
 
Jättiläisen Istar B`seba  FIN48298/04 
Vahvaluustoinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla turhan syvä pää. Oikea purenta. 
Vilkkuluomet silmissä häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula, rinnan syvyys riittävä. Seistessä koira pisti 
takajalkojen varpaat täysin ulospäin. Koira putoaa liikkeessä eteen.  Erinomainen luonne. 
AVO EH 
 
Rivercrest Queen Isabella FIN34692/05 
Hyväntyyppinen narttu jolla melko hyvä pää. Kuono voisi olla pidempi, oikea purenta. Silmät voisivat olla 
tummemmat. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä kaula ja ylälinja. Takaliike hieman 
kinnerahdasta. 
AVO ERI1 PU2 SERT VARACA 
 
Tribeca Tabara FIN18728/06 
Vahvaluustoinen hieman lyhytpäinen narttu jolla oikea purenta. Hyvä kaula. Pitkä lanneosa. Takaliike 
kinnerahdas, etuliikkeessä ranteessa löysää. Liikkeessä perä nousee ja selkä elää voimakkaasti. Saisi olla 
kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Erinomainen luonne. 
AVO EH 
 
valioluokka 
 
Bonel Sasha FIN 24282/04 
Hyväntyyppinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä 
kaula. Ylälinja ei aivan korrekti. Saisi olla kulmautunut edestä paremmin. Rodunomaiset liikkeet. Takaliike 
hieman kinnerahdasta. 
VAL ERI3 PN4 
 
Ozaenas Liguid Gold FIN17908/05 
Vahvaluustoinen narttu jolla hyvät päänlinjat. Oikea purenta. Turhan vaaleat silmät. Hyvä kaula. Hyvä 
rinnan syvyys. Voisi olla kulmautunut paremmin. Koira liikkuu pitkällä askeleella, hieman luisu lantio. 
Toisessa kyljessä päistärikkoa. 
VAL ERI2 PN3 
 
Sajonne True ROmance FIN27694/04 
Vahvaluustoinen hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu jolla voimakas pää. Oikea purenta, tummat 
silmät. Hyvä rintakehä, voisi olla kulmautunut paremmin edestä, myös takaa. Liikkuu rodunomaisesti. 
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
 
Saradane`s Candy For World FIN16021/04 



Vahvaluustoinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla hyvä kaula ja rintakehä. Hieman lyhyt 
lantio joka luisu. Saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Selkä elää voimakkaasti 
liikkeessä. Turhan syvä pää. Hieman takaluisu kallo. Vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. 
VAL ERI4 
 
 
SINISET 
 
urokset 
 
pentuluokka 
 
Saradane`s King V The Ring FIN22906/08 
Vahvaluustoinen pentu jolla hyvät rungon mittasuhteet. Melko hyvä pää. Oikea purenta. Silmät voisivat olla 
tummemmat, hyvin asettuneet korvat. Rinnan syvyys ei vielä riittävä. Saisi olla paremmin kulmautunut sekä 
edestä että takaa. Kasvun tässä vaiheessa vaikuttaa hieman takakorkealta .Koira liikkuu rodunomaisesti. 
PEN 1 KP 
 
junioriluokka 
 
Saradane`s I Can Fly FIN27800/07 
JUN POISSA 
 
avoin luokka 
 
Saradane`s D`Willowrun FIN43588/04 
Vahvaluustoinen hyväntyyppinen uros jolla selvä sukupuolileima. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Erinomainen 
rintakehä. Koira liikkuu edestä pehmein rantein, takapotku voisi olla vetävämpää. Voisi olla kulmautunut 
paremmin.  
AVO ERI1 PU2 SERT VARACA FINMVA 
 
valioluokka 
 
Bonel Oswald FIN 41624/02 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros jolla selvä sukupuolileima. Kaula voisi olla jalompi. Aatelinen 
kuono. Hyvä ylälinja. Voimakas rintakehä. Luisu lantio. 
VAL ERI3 PU4 
 
Diplomatic`s Owen Orville FIN20158/05 
Vahvaluustoinen voimakasrakenteinen uros. Kallo voisi olla kulmikkaampi. Kuono voisi olla pidempi. Turhan 
paljon alahuulia. Koira esitetään tänään turhan tuhdissa kunnossa, joka näkyy liikkeessä. Selkä elää 
voimakkaasti. Turhan lyhyt taka-askel ja liikkeessä perä nousee. Erinomainen luonne 
VAL EH4 
 
Genedda Absit Indivia FIN48194/05 
Hyväntyyppinen ja luustoinen uros jolla melko hyvä pää. Kuitenkin kuono voisi olla pidempi. Oikea purenta. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. 
Rodunomainen liikunta ja erinomainen luonne. 
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 
 
Genedda Communis Sensus FIN16211/06 



Melko neliömäinen uros jolla turhan syvä pää. hieman takaluisu kallo. Kuono saisi olla pidempi. Oikea 
purenta. Turhan vaaleat silmät. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Luisu lantio. Kovin 
iloinen häntä. Liikkeessä taka-askel voisi olla voimakkaampaa. Erinomainen luonne 
VAL ERI2 PU3 
 
nartut 
 
junioriluokka  
 
Bonel yön Lumous FIN17654/07 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Kuono voisi olla 
pidempi. Silmät saisivat olla tummemmat. hyvä kaula ja ylälinja. Kokonaisuus vielä kapea. koira liikkuu 
takaa kinnerahtaasti, edestä löysin kyynärpäin. Tarvitsee aikaa 
JUN EH2 
 
Denim Danes Jazzy Juliette FIN11946/08 
Hyvän luuston omaava nuori nainen jolla hieman syvä pää. Kallo voisi olla kulmikkaampi. Turhan paljon 
alahuulia. Ylälinja ei aivan korrekti. Luisu lantio. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti lyhyellä  askeleella. 
Etuaskel pitkä. 
JUN EH 
 
Saradane`s Iceprincess FIN27803/07 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla hyvä luuston vahvuus. Melko hyvä pää. Oikea purenta. 
Rungon syvyys ei vielä riittävä. Saisi olla kulmautunut edestä paremmin ja tarvitsee tavaraa enemmän 
luittensa päälle. Erinomainen lihaskunto. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin. 
JUN EH1 
 
Saradane`s Invincible Love FIN27801/07 
Riittävän luuston omaava narttu jolla oikeat pään linjat. Aatelinen kuono. Oikea purenta. Vilkkuluomet 
häiritsevät ilmettä. Turhan paljon alahuulia, hyvä kaula, saisi olla kulmautunut sekä edestä että takaa. 
Rinnan syvyys ei vielä riittävä. Luisu lantio. Koira liikkuu sidotuin takaliikkein. 
JUN EH4 
 
Saradane`s It`our lady FIN27807/07 
Riittävän luuston omaava narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet. Melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvä 
kaula, riittävä rinnan syvyys. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. koira liikkuu edestä 
löysin kyynärpäin, takaa kinnerahtaasti. Esitetään hyvin. 
JUN EH3 
 
nuorten luokka 
 
Anastasia FIN33971/07 
Riittävän luuston omaava narttu jolla syvä rintakehä. Pitkähkö lanneosa, lyhyt lantio joka luisu. Hyvät pään 
linjat, oikea purenta, korvat voisivat olla posken myötäisemmät. Turhan syvä pää. koira liikkuu sidotuin 
takaliikkein ja ahtaasti. Tänään esitetään turhan tuhdissa kunnossa 
NUOEH1 
 
Beata FIN53131/06 
Melko neliömäinen narttu jolla kokoonsa nähden riittävä luuston vahvuus. hyvä nartun pää. Oikea purenta. 
Hyvä kaula . Seistessä notko selkä. Lyhyt pysty lantio. Saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että 
takaa. Turhan kuroutunut vatsalinja. Koira liikkuu lyhyellä askeleella voimattomasti. 
NUO H 



 
avoin luokka 
 
Saradane`s Invicible Love FIN27802/07 
Riittävän luuston omaava narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet. Melko hyvä pää. Rinnan syvyys ei vielä 
riittävä. Ylälinja ei korrekti. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Luisu lantio. Koira 
liikkuu korkealla etuaskeleella. Tarvitsee aikaa täyttyäkseen. 
AVO H 
 
Bonel Victoria FIN46546/05 
Hyvän tyyppinen ja –luustoinen narttu jolla melko hyvä pää. Aatelinen kuono, oikea purenta. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Hyvä rintakehä. Saisi olla paremmat kulmaukset sekä edessä että takaa. Koira liikkuu edestä löysin 
kyynärpäin, takaa kinnerahtaasti ja lyhyellä askeleella. 
AVO ERI1 PN1 CACIB VSP 


