
7.2.2010 Eno 

tuomari: Tanya Ahlman-Stockmari 

 

 

keltainen /tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Gerlando FI30047/09 

Hyvänkokoinen, neliömäiset rungon mittasuhteet, kaunis kaula, vielä kovin kevyet korvat, 

yhdensuuntaiset pään linjat, alaleuka saisi olla täyteläisempi. Kovin kapea edestä, rungon tulee 

huomattavasti täyttyä, turhan voimakas kuroutuva alalinja. Hyvät käpälät ja ranteet, polvikulmaus 

saisi olla selkeämpi. Liikkeiden tulee vakiintua, hyvä käytös. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Don Desol Des Petites Vernieres FI34611/09 

Maskuliininen uros, riittävä raajakorkeus, hyvä vahva kaula. Hieman lyhyt pää, raskas kallo-osa, 

liikaa löysiä huulia, alahuuli rullaantuu hieman liian tiukasti alaetuhampaiden päälle, mutta 

"vapautuu" katsottaessa. Hyvät eturinta, rintakehä ja raajaluusto, hyvät käpälät ja ranteet, käpälät 

saisivat olla kootummat liikkeessä ja tasapainoisempi eturaajojen liike, hyvä käytös. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Genedda Ens Entium FI52063/06 

Hyvän kokoinen, kovin korkearaajainen, etuliikkeessä liikkuva uros, jolla neliömäiset rungon 

mittasuhteet. Oikea kaula, pitkät yhdensuuntaiset pään linjat, niukasti kulmautunut edestä, Rungon 

tulee täyttyä, lyhyt rintakehä, hieman kapea reisi, hyvät ranteet ja käpälät, hyvä käytös. Tarvitsee 

aikaa, esiintyy hyvin, palkintosija määräytyy liikkeistä. 

AVO H 

 

Great Master Macho Manolito FI35820/06 

Hyvän kokoinen, maskuliininen uros, kaunislinjainen pää, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät huulet. 

Hyvä raajaluusto, pitkä rintakehä, niukasti kulmautunut takaa, hyvät ranteet ja käpälät, kapea reisi, 

hyvä käytös. Hieman turhan korkealle kannettu häntä liikkeessä ja turhan jyrkkä lantio. Liikkeessä 

saisi olla huomattavasti enemmän ulottuvuutta, palkintosija määräytyy liikkeistä. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Jättiläisen Oxytropis FI11781/07 

Kaunislinjainen uros, eriomainen koko, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä huulilinja, kaunis kaula. 

Erinomainen eturinta, riittävä rintakehän pituus, hyvin rakentunut takaosa, hyvä käytös. Liikkuu 

hieman löysästi edestä, muuten hyvin. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 



NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

Tasapainoinen, kaunislinjainen narttu. Erinomainen pää ja ilme, tasapainoiset kulmaukset. Pitkä, 

hyvä rintakehä, hyvä eturinta, ylväs olemus, hyvä käytös, liikkuu hyvin, ihastuttava sukupuolileima. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

Erinomaiset rungon mittasuhteet omaava uros, kauniin sininen. Vahva kallo-osa, hyvä eturinta, 

erinomaiset raajat ja runko, hyvä, tiheä karvapeite, tasapainoiset kulmaukset, hyvä käytös, 

erinomaiset liikkeet. Tasapainoinen juniori. 

JUN ERI1 PU1 SERTI ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Öinen Kaunotar FI16549/09 

JUN POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Tasapainoisesti liikkuva, hyväkokoinen narttu, oikeat rungon mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään 

linjat, pitkä tilava rintakehä. Hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, upea väri ja karvapeite. Hyvä 

lihaskunto, hyvä käytös. 

VAL ERI1 PN1 VSP 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Heksutasubody's Absolut FI55353/08 

Kookas, vielä kovin kapea ja kehittymätön uros. Toivoisin tasaisemman kallo-osan, liikkaa löysiä 

huulia, vielä kapea ja kehittymätön edestä, lyhyt rintakehä. Riittävä raajaluusto, jyrkkä lantio, 



kinnerahdas seistessään, hieman ohut karvapeite takaraajoissa. Hyvät käpälät, tarvitsee lisää 

itseluottamusta. Liikkeiden tulee huomattavasti kehittyä. 

JUN H 

 

Mi'havana Elvis To Ozaenas FI62832/08 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava, hyväkuntoinen uros. Yhdensuuntaiset pään linjat, tilava runko, 

hyvä raajaluusto, hyvä karvapeite ja väritys. Hyvä käytös, mutta jännittää lattiaa liikkeessä, hyvä 

lihaskunto. Hyvät ranteet ja käpälät, oikea alalinja. 

JUN ERI1 PU1 SERTI ROP 

 

Piistar Galileo Galilei FI26609/09 

Hyvän kokoinen musta uros, selvä sukupuolileima, hyvä kaula, kuono-osa saisi olla leveämpi ja 

täyteläisempi. Etuasentoiset lavat, vielä kehittymätön eturinta. Riittävä raajaluusto, jyrkkä lantio ja 

niukka polvikulmaus. Hyvä väri, riittävän tiheä karvapeite, liikkeiden tulee huomattavasti vakiintua 

ja ylälinjan tasoittua. Hyvä käytös. 

JUN H 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Ozaenas Passion Play FI57947/08 

Hyvän kokoinen, selvä sukupuolileima. Oikeat rungon mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään linjat. 

Alaleuka saisi olla leveämpi ja voimakkaampi. Riittävä rintakehän pituus, hyvä raajaluusto. 

Tasapainoiset kulmaukset, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin. 

JUN ERI1 PN1 SERTI VSP 


