
31.8.2013 Mäntyharju 

tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10 

Seistessä erittäin komea, erinomainen luusto ja mittasuhteet. Oikea-asentoiset raajat, kauniit tassut. 

Hyvä uroksen pää, kauniit tummat silmät, turhan paljon huulipusseja. Liikkuu hyvin edestä, mutta 

taka-askel jää lähes kokonaan rungon alle. Kaunis tiikeri väri. 

AVO ERI2 

 

Giant Dane's Cordial Cadet FI41279/10 

Seistessä näyttävä, liikkeessä kovin löysä. Urosmainen pää, hyvät pään tasot, turhan paljon 

huulipusseja, kaunis kallo. Suora olkavarsi, hyvä vahva takaosa, kaunis väri, etuosa saa vielä 

tiivistyä. 

AVO ERI1 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

C'mon Keepers Choice FI37793/12 

Tyylikäs ja jäntevä narttu, eturinta kaipaa vielä lisää leveyttä. Hyvät pään tasot, voisi kantaa 

korvansa posken myötäisemmin. Kaunis ylälinja, riittävät sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin 

sivulta ja takaa, kaunis väri. 

NUO ERI2 

 

Grandman's Sunshine FI35813/12 

Vahva ja jäntevä, voimakas nartun pää, yhdensuuntaiset tasot, mutta kuono voisi olla pidempi, 

hieman löysä leikkaava purenta. Suora olkavarsi, vahva takaosa, hyvä raajaluusto, kauniit tassut. 

Liikkuu jäntevästi, kaunis väri, mutta hieman tuhkaa rinnassa. Erinomaisesti esitetty. 

NUO ERI1 SA PN3 SERTI 

 

Samuraiwood's Flicka Freijan FI22324/12 

Erinomainen koko, luusto ja mittasuhteet. Kaunis pitkä pää, mutta tasot ei yhdensuuntaiset, 

avonaiset luomet, oikea purenta. Kaunis rakenne, hieman litteät kylkiluut. Liikkuu pitkällä 

askeleella, ei ole raidottunut yli koko rungon, miellyttävä olemus. 

NUO ERI3 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's Gaya FI30043/09 

Oikea koko, kokoon sopiva luusto. Hyvä pää, mutta voisi kantaa korvansa paremmin. Oikea-

asentoiset raajat ja tassut, hyvä rungon tilavuus, mutta pyöristää voimakkaasti lanneosaa, joka 

näkyy myös liikkeessä. 

AVO EH1 



 

Ritzypal's Evening Star FI29782/10 

Oikea koko, kokoon sopiva raajaluusto, suora olkavarsi, kauniit tassut, kaunis leveä reisi, hieman 

lyhyt lantio. Kuonon pitäisi olla vahvempi, jonkin verran ienkasvua, vasen kulmahammas 

ienkasvussa. Kaunis väri, liikkuu kohtuullisesti. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade's Amelie FI47625/11 

Keskikokoinen, erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, oikea-asentoiset raajat, hyvät tassut, 

sopusuhtainen runko. Hyvät pään tasot, mutta puutteellinen otsapenger, oikeanlaiset huulet, hyvä 

väri, liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 SA PN4 

 

Red Rublev Cream FI34415/11 

Sopusuhtainen kokonaisuus, narttumainen pää, otsapenger saisi olla parempi. Etuasentoinen lapa, 

hyvä ylä- ja alalinja, oikea-asentoiset raajat ja tassut. Pieni naparasvapallukka. Liikkuu hyvin 

sivulta ja takaa, edestä hieman sisään kääntyvin varpain. Vaalea keltainen, komea maski. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Alder Glade's Dearie FI35391/05 

Sopiva koko, riittävä luusto, tasapainoinen rakenne. Narttumainen pää, jossa pitäisi olla enemmän 

otsapengertä, hörökorvat. Erittäin miellyttävä kokonaisuus, liikkuu ikäisekseen hyvin. 

VET ERI1 SA PN2 ROP-VET 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Kookas hyväluustoinen uros, kaunis pitkä pää, hyvät pään tasot, voisi kantaa korvansa kauniimmin. 

Sopivat etukulmaukset, voimakkaat takakulmaukset, seistessä näyttävä. Liikunta alkaa olla jo takaa 

pehmeää, erinomainen harlekiiniväri, kaunis rotutyyppi. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grand oak's Mustang Sally FI46119/12 

Arastellen käyttäytyvä, oikean kokoinen narttu, sopiva luusto. Erinomainen pään tasot, hyvät 

huulet, mutta turhan runsaasti huulipusseja, kookkaat korvat, saksipurenta, jossa etuhampaat 

hakevat paikkaansa. Seistessä kaunis sivukuva, liikkuu pitkällä hyvällä askeleella. Kiitävä musta 

väri, pieni valkoinen kraka. Tarvitsee lisää itseluottamusta. 



JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

Sopiva koko, erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto. Kaunis kallo, hieman lyhyt ja pysty lantio, 

pyöristää lanneosaa seistessä ja liikkeessä. Hyvä eturinta, sopusuhtaiset kulmaukset, hyvät tassut. 

Hyvät pään tasot ja korvat, kovin avonaiset silmäluomet ja liikaa huulia. Liikkuu hyvin sivulta, 

edestä kerien, purennassa 2 etuhammasta poissa linjasta. Kaunis musta väri, hyvässä lihaskunnossa 

ja erinomaisesti esitetty. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Just So Chic FI40269/11 

Erinomainen koko, luusto ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme, oikea purenta. Tyylikäs kaula, 

erinomainen ylälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyväasentoiset raajat, kauniit 

tassut, kaunis musta väri, liikkuu hyvin. Koira esittäjä kaipaisi enemmän itseluottamusta. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Erinomainen luusto, aavistuksen pitkä runko, riittävät etu- erinomaiset takakulmaukset. Oikea-

asentoiset raajat, hienot tassut. Pitkä pää, mutta pään tasot eivät ole yhdensuuntaiset, niukka 

otsapenger. Hieman löysässä kunnossa, mutta liikkuu erinomaisella askelpituudella. Kaunis väri, 

rauhallinen olemus. 

VAL ERI1 

 

Hoppingham's Hasys Converter FI45526/08 

Erinomainen koko ja luusto ja mittasuhteet. Hyvät pään tasot, mutta otsapenger saisi olla selvempi 

ja kuono pitempi. Suora olkavarsi, muutoin erinomainen runko ja raajarakenne. Liikkuu hyvin 

sivulta ja takaa, etuliikkeessä kääntää varpaat sisäänsä. Kaunis väri. 

VAL ERI2 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Hoppingham's Dact Duty Mirkku FI12021/05 

Erinomainen koko, luusto ja mittasuhteet, oikea-asentoiset raajat ja tassut. Nätti pää ja ilme, hieman 

hörökorvat. Liikkuu pirteästi ikäisekseen, hyvä mantteliväri. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 



Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12 

Ikäisekseen hyvin kehittynyt, sopivan luuston omaava uros, hieman löysä, mutta leikkaava purenta. 

Vahva kallo, loiva otsapenger, mutta korostuneet kulmakaaret. Erinomainen kuono, oikea-

asentoiset raajat, hyvät tassut. Liikkuu hyvin ikäisekseen, kaunis väri. 

JUN ERI1 SA PU2 SERTI 

 

Doggimainen Kalevalan Väinämoine FI48366/12 

Kehitysvaiheessa oleva uros, kauniit ääriviivat, kaunis pitkä pää, jossa saisi olla selvempi 

otsapenger. Oikea-asentoiset raajat ja tassut, kaipaa vielä runsaasti eturintaa ja runkoa. Liikkuu 

ikäiselleen ominaisella tavalla, tarvitsee aikaa. 

JUN EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Zardoz FI46710/07 

VAL POISSA 

 

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

Erinomaiset mittasuhteet omaava maskuliininen uros, voimakas pää, erinomaiset pään tasot. Kaunis 

kaula, hyvä säkä, oikea-asentoiset raajat ja tassut, hieman lyhyt lantio. Riittävästi kulmautunut 

edestä ja takaa, erinomaiset tassut, väri voisi olla kauniimpi, tänään hieman rusehtava. Liikkuu 

hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Alice In Wonderland FI19828/10 

Erinomainen koko ja mittasuhteet, riittävä raajaluusto. Pää saisi olla vahvempi, kokonaisuuteen 

nähden. Kuonon selkä saisi olla suorempi ja vahvempi. Hyvä ylä- ja alalinja, niukasti kulmautunut 

edestä, riittävästi takaa. Erinomaiset tassut, haluaa liikkua peitsaten, ok väri. 

VAL ERI2 SA PN2 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Erinomainen koko, luusto ja mittasuhteet. Olkavarsi hieman suora, muutoin eriomainen 

raajarakenne. Voimakas nartun pää, kuono-osa voisi olla pidempi, hyvät pään tasot. Liikkuu hyvin, 

asiallinen väri. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

  

 


