
18.04.2010 VAASA 

Markku Mähönen 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Blue Cyrrus Oldstone Margarejro  34178/09 

JUN POISSA 

 

Bonel Öinen Kulkuri  16552/09 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä koko, hyvä kuonon ja kallon linja, sekä suhde, mutta pää voisi olla 

kauttaaltaan tyylikkäämpi. Erinomainen kaula, hyvä ylä- ja alalinja, eturinta saa vielä kehittyä. 

Tasapainoiset kulmaukset, jotka voisivat olla hieman voimakkaammat. Hyvä sivuliike, takaa vielä 

pehmeä kintereistä. Miellyttävä käytös.  

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Genedda Cum Bona Gratia  16210/09 

Mittasuhteiltaan ja vahvuusasteeltaan erittäin hyvä. Erittäin voimakas pää, joka voisi olla tyylikkäämpi. 

Kuono voisi olla hieman pidempi. Erinomainen kaula, eturinta ja runko. Hyvä ylä- ja alalinja. Kovin 

kapea takaosa ja heikko kintereistä. Liikkeissä ei kunnon takatyöntöä, paikoitellen kovin ohut 

karvapeite. Komea sivuprofiili, mutta takaosan heikkous laskee palkintosijaa. Miellyttävä käytös.  

VAL EH1 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Öinen Kaunotar  16549/09 

Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkänomainen. Hyvä sukupuolileima ja vahvuus. Riittävä pään pituus, 

huulikaari saisi olla voimakkaampi. Erinomainen kaunis kaula, hyvä säkä, ylälinja saa vielä tiivistyä. 

Hyvät raajat, hieman kapea reisi vaikkakin lihakset erinomaisessa kunnossa. Liikkeessä erinomainen 

rytmi, askelpituus saa kasvaa iän myötä. Miellyttävä käytös. 

JUN EH2 

 

Evanesence Vom Napoleonstein  46037/09 

Mittasuhteiltaan oikea, vielä pentumainen 10 -kuinen narttu. Hyvät pään linjat, aavistus jo liikaa huulia, 

purennan tulisi olla tasaisempi. Hyvä kaula, runko saisi jo olla voimakkaampi ja ylälinjan tulee kehittyä 

oikeaan suuntaan. Riittävä raajaluusto, liikkeissä hyvä keveys. Miellyttävä käytös, mutta tarvitsee vielä 

aikaa.  

JUN H  

 



Nolana s Isaevskogo Podvorya  RKF2507480 

Oikeat mittasuhteet, ikäisekseen riittävästi kehittynyt. Hyvä pään pituus, huulen kaari saa vielä 

kehittyä, samoin otsapenger. Hyvä kaula ja säkä, selän tulee vielä tiivistyä. Hyvä raajaluusto ja käpälät. 

Kaunis takaosa. Liikkeessä hyvä jousto ja askel, mutta selän pehmeys näkyy. Miellyttävä käytös. 

JUN EH1 

 

Piistar For Monalisa  17841/09 

Mittasuhteistaan oikea, feminiininen kokonaisuus. Riittävän pitkä pää, kuono-osan tulisi olla 

voimakkaampi. Hyvä kaula ja säkä, hieman vielä pyöreyttä ylälinjassa. Luusto saa vielä vahvistua. 

Kovin ahdas vielä takaa. Kintereitten tulee vahvistua. Miellyttävä käytös. Tarvitsee vielä kovasti aikaa. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Mittasuhteiltaan pituutensa äärirajoilla, hyväksyttävä nartulle. Hyvälinjainen pää, riittävä otsapenger. 

Silmien avoimuus häiritsee ilmettä. Hyvä säkä, ylälinja saisi olla tiiviimpi. Hyvät raajat ja niitten 

luusto. Valkoinen väri äärirajoilla. Hyvät joustavat liikkeet, mutta selän pehmeys näkyy myös 

liikkeessä. Miellyttävä käytös. 

AVO EH1 

 

Oldstone's Be Daddys Glory  12210/08 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Victoria  46546/05 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste. Riittävän pitkä pää, huulen kaari voisi olla kauniimpi. 

Erinomainen kaula, hyvä säkä ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä askelpituus, mutta ravi voisi 

olla määrätietoisemmin eteenpäin vievä. 

VAL ERI1 PN1 ROP CACIB 

 

Saradane's It's Our Lady  27807/07 

Mittasuhteiltaan oikea. Riittävän kokoinen oikealinjainen pää. Kaunis huulen kaari. Erinomainen 

kaunis kaula, hyvä säkä sekä rungon volyymi. Kokoon nähden sopiva luuston vahvuus, hyvin 

kulmautunut takaosa. Leveä reisi, hyvä sivuliike, edessä löysyyttä. Alalinja voisi olla kauniimpi. 

Miellyttävä käytös. 

VAL ERI2 PN2 VARACA 

 

 

 

Keltainen ja tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Chic Carelia's Forget-Me-Not  53165/09 



Mittasuhteiltaan oikea. Erinomainen vahvuusaste. Erinomainen luusto kauttaaltaan. Hyvälinjainen pää, 

hyvä kaula. Ikäisekseen hyvä runko, hyvät kulmaukset vaikkakin vielä hieman takakorkea. Ikäisekseen 

hyvät liikkeet. Miellyttävä käytös. Erittäin lupaava. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

Ignatiu's Aristo Acropol  52172/09 

PEN POISSA 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Chic Carelia's Faery Queene  53164/09 

Mittasuhteiltaan oikea. Erinomainen vahvuus. Hyvä pään pituus, kuono saa vielä vahvistua. 

Erinomainen kaula, lupaava runko. Hieman vielä löysä kyynärpäistään, näkyy liikkeessä. Hyvin 

kulmautunut takaosa. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Miellyttävä käytös. Lupaava. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

Edendane's Mona Lisa Smile  48907/09 

Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä sukupuolileima. Hyvä pituus päässä, huulen kaari ja kuono saa vahvistua. 

Erinomainen kaula ja lupaava eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto, hyvät käpälät, tasapainoiset 

kulmaukset. Riittävän leveä reisi, mutta taka-osa vielä kauttaaltaan kapeahko, joka näkyy erityisesti 

liikkeessä. Pennuksi kuitenkin erinomaisesti kehittynyt. Miellyttävä käytös.  

PEN2 KP 

 

Ingnatiu's Arabella  52176/09 

Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä vahvuusaste. Hyvä pään pituus, otsapenger saa vahvistua, samoin 

huulenkaari. Kaunis kaula, lupaava runko. Hyvä raajojen luusto, sekä käpälät. Hieman jyrkkä lantio ja 

liike jää vielä nuorella koiralla takaa rungon alle. Miellyttävä käyttäytyminen. 

PEN3 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Crowbay's King Of Winds  42260/09 

Mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen erinomainen koko. Hyvälinjainen pää, kaunis huulen kaari. 

Erinomainen kaula, hyvä säkä. Ikään erittäin hyvin riittävä runko. Riittävä raajojen luusto, hyvät 

käpälät. Takakulmaukset voisivat olla aavistuksen voimakkaammat. Liikkeessä koira käyttää raajojaan 

erittäin hyvin. Miellyttävä käytös. 

JUN ERI1 PU2 SERT 

 

 Crowbay's Wind Diesel42267/09 

Oikeat mittasuhteet. Erinomainen korkeus, luonnollisesti vielä kovin keskeneräinen. Hyvä pitkä pää, 

mutta kuono saisi olla vahvempi. Hyvä kaula, vielä kapeutta edessä. Riittävä runko, reisi voisi olla 

hieman leveämpi. Liikkuu kuitenkin joustavalla askeleella. Miellyttävä käytös.  

JUN EH2  



 

AVOINLUOKKA 

 

Ritzypal's Dracula  51263/07 

Mittasuhteiltaan oikea, erinomainen koko sekä ulottuvuudet. Pitkä pää, jossa hyvät ääriviivat. Hyvä 

kaula ja eturinta. Koiran kokonaisvolyymi tulisi kuitenkin olla suurempi, erityisesti rungossa. Hyvä 

raajaluusto, sekä kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Miellyttävä käytös. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Merry-Go-Round  14446/06 

Mittasuhteiltaan erinomainen, komea uros, jolle ripaus tyylikkyyttä ei olisi pahitteeksi. Vahva pää, 

jonka voimakkuus ei saa olla suurempi. Erinomainen kaula, eturinta, runko. Takakulmaukset 

äärirajoilla. Erinomainen luusto ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella. Käyttäytyy hyvin. Komea 

kokonaisuus pienistä puutteista huolimatta. 

VAL ERI1 PU1 VSP CACIB 

 

Grandman's Luca Jr  46881/04 

Mittasuhteiltaan oikea. Kokoon nähden hyvä vahvuus. Hyvälinjainen pää. Erinomainen kaula, säkä ja 

ylälinja. Vahva eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä raajaluusto. Hyvä askelpituus, mutta hieman 

korkea edestä. Miellyttävä käytös. 

VAL ERI2 PU 3 VARACA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Billabong Girl  37229/09 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Darina  41625/08 

Mittasuhteiltaan erinomainen, kauttaaltaan oikealinjainen. Hyvät pään linjat, riittävä huulen kaari. 

Kaunis kaula, säkä, eturinta ja hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä raajaluusto ja käpälät. 

Hyvät suorat edestakaiset liikkeet, sivuliikkeessä taka-askel voisi työntää pidemmälle. Miellyttävä 

käytös. 

NUO ERI1 PN3 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Pirate's Gold  32929/07 

Erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi. Erittäin tasapainoinen. Erinomaiset pään linjat, kaunis huulen kaari. 

Erinomainen kaula, säkä, eturinta, sekä ylä- ja alalinja. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva raajaluusto. 

Erinomainen liikkuja. Miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 PN1 ROP CACIB RYP-2 



 

Rizypal's Charmed Queen  48828/06 

Erinomaiset mittasuhteet ja kokonaisvahvuus. Kaunis pitkä oikealinjainen pää, hieman lisää 

otsapengertä ei olisi pahitteeksi. Erinomainen sukupuolileima. Kaunis kaula, erinomainen säkä ja 

eturinta. Hyvä rungon volyymi ja tasapainoiset kulmaukset. Hyvä raajaluusto, sekä käpälät. Liikkuu 

hyvällä askeleella, mutta voisi olla hieman ryhdikkäämpi liikkeessä. Miellyttävä käytös. 

VAL ERI2 PN2 VARACA 

 

 

 

Musta ja harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Saradane's Loving Rocker  57506/09 

Oikeat mittasuhteet. Ikäisekseen hyvän kokoinen. Hyvä pään pituus, mutta kallon luut vielä 

tasoittumatta. Erinomainen kaula, lupaava ylälinja. Eturinta voisi jo olla voimakkaampi. Hyvät raajat. 

Riittävä luusto. Tasapainoiset kulmaukset ja käyttää niitä hyvin liikkeessä. Miellyttävä käytös. Ohjaaja 

suoriutuu tehtävästään hyvin. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Genedda Pericula Meo  52028/09 

Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä sukupuoli leima. Pitkä pää, huulen kaari saa vielä voimistua. Hyvä kaula, 

ikään sopiva runko. Hyvä raajojen luusto. Vielä tänään hieman pehmeä kintereistään, mutta esittää 

seistessään oikeat ääriviivat. Hyvä väritys. Miellyttävä käytös.  

PEN 1 KP ROP-PENTU 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Catapha's Eagle Eyed  37028/09 

Oikeat mittasuhteet, hieman jo liian syväkalloinen pää. Kuono vois i olla hieman pidempi. Hyvä 

otsapenger, hieman liikaa kaulanahkaa. Hyvä kaula, riittävä rungon vahvuus. Tähän ikään hyvät 

eturaajat ja niiden luusto. Jyrkähkö lantio, takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Liikkeet vielä 

kovin löysä erityisesti edestä. Värin tulisi olla parempi. Miellyttävä käytös ja esittäjä tekee työnsä 

rauhallisesti. 

JUN H 

 

Catapha's Earl Viljam K  37029/09 



Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä vahvuusaste. Hyvän mittainen pää, jossa hyvä sukupuolileima. Kuono-osa 

voisi olla hieman vahvempi. Erinomainen kaula ja rungon volyymi. Hyvä raajaluusto, takakulmaukset 

saisivat olla voimakkaammat. Liikkeet vielä pehmeät. Miellyttävä käytös. Värin tulisi olla parempi. 

JUN H 

 

Jättiläisen X-Elliot Gb  40748/09 

Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä vahvuusaste. Hyvän pituinen pää, otsapenger voisi olla voimakkaampi. 

Hyvä kaula, erittäin lupaava runko. Tasapainoiset hyvät kulmaukset. Käpälien tulisi olla tiiviimmät, 

hieman liian painuneet välikämmenet. Hyvät sivuliikkeet, mutta edestakaiset liikkeet vielä löysät. Väri 

saisi olla parempi. Erinomainen miellyttävä käyttäytyminen. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Dinastia Lexa Efim  22724/09 

Oikeat mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima. Hyvä kuonon ja kallon linja, hieman jo liikaa huulia. Hyvä 

kaula ja säkä, ikään riittävä runko. Kulmausten tulisi olla voimakkaammat edessä ja takana. Erittäin 

löysät etuliikkeet, jotka vaikuttavat palkintosijaan. Miellyttävä käytös.  

NUO H 

 

Genedda Magister Dixit  52075/08 

Mittasuhteiltaan oikea, saisi kuitenkin olla jo voimakkaampi  tähän ikään. Pitkä oikealinjainen pää, 

huulenkaari voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula, vielä kapea runko. Hieman suorahkot kulmaukset, 

kovin löysät edestakaiset liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Koira ei anna tänään tutkia 

kiveksiä. Käyttäytymisen tulisi olla rohkeampaa.  

NUO EVA 

 

Jättiläisen Vipunen 56911/08 

NUO POISSA 

 

Venco V.'t Buitengebeuren  46075/09 

Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä sukupuolileima. Hyvä kuonon ja kallon linja sekä otsapenger, mutta 

kuono saisi olla pidempi. Erinomainen kaula ja säkä, riittävä eturinta. Tasapainoiset, mutta hieman 

niukat kulmaukset. Takaraajojen luusto saisi olla vahvempi. Hyvät liikkeet. Miellyttävä käytös.  

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anxious Dj White Ink  13921/04 

AVO POISSA 

 

Jättiläisen Robust Rocker  53237/07 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste. Riittävä pään pituus, hyvät linjat, mutta pää on edestä 

katsottuna hieman liian kiilamainen. Hyvä kaula sekä runko. Riittävä eturinta, sekä raajojen luusto. 

Miellyttävä käyttäytyminen. Hyvärytminen liike, taka-askel voisi työntää hieman pidemmälle. 

AVO ERI1 PU2 SERT VARACA 

 



VALIOLUOKKA 

 

Anxious Fifth Element 38992/07 

VAL POISSA 

 

Rainmaster's Vito Corleone  52893/07 

Mittasuhteiltaan erinomainen. Erinomainen korkeus. Hyvälinjainen pää, kaunis kaula ja säkä. Runko 

saisi olla voimakkaampi. Hyvät kulmaukset. Riittävä raajojen luusto ja oikeanmalliset käpälät. Erittäin 

joustavat hyvät liikkeet. Miellyttävä käyttäytyminen. Näyttävä kokonaisuus, jonka toivoisin hieman 

voimakkaammaksi. 

VAL ERI1 PU1 ROP CACIB 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda Ne Quid Nimis  22065/09 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Anxious Graffiti  14045/09 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste. Hyvän mittainen pää, huulikaari voisi olla kauniimpi. Kaunis 

kaula, lupaava runko. Hyvä ylälinja sekä luuston vahvuus. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä 

askeleella. Miellyttävä käytös. 

NUO ERI1 SERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian Special One  32765/08 

Mittasuhteiltaan oikea, mutta kauttaaltaan kevytrakenteinen. Kauniit päänlinjat, hyvä sukupuolileima. 

Kaunis kaula, hyvä säkä. Eturinnan tulisi olla voimakkaampi ja rintakehän syvempi. Tasapainoiset 

kulmaukset, luusto voisi olla raajoissa vahvempaa. Löysät edestakaiset liikkeet, sivuliikkeessä hyvä 

askel. Miellyttävä käytös. 

AVO H 

 

Jättiläisen Pioni 38433/07 

Mittasuhteiltaan oikea, kauttaaltaan hyvä vahvuus. Pitkä oikealinjainen pää. Hyvä kaula, eturinta ja 

runko. Takakulmauksien tulisi olla selvästi paremmat. Koira on seistessään ja erityisesti liikkeessä 

etumatala. Askelpituus kuitenkin ok. Miellyttävä käytös. 

AVO H 

 

Meric's Chaos'n Coffee V Taro  35137/08 

Hyvät mittasuhteet, samoin sukupuolileima. Kaunis pitkä pää, jossa hyvä ilme. Hyvä kaula, eturinta 

voisi olla voimakkaampi. Jyrkähkö lantio ja niukat takakulmaukset. Hyvät edestakaiset liikkeet, 

sivuliikkeessä askelpituus saisi olla pidempi. Miellyttävä käytös. 

AVO EH1 



 

Ozaenas Orcidea To B-T  43214/07 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious French Kiss  38990/07 

Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste. Hyvä pään pituus, oikeat linjat, huulenkaari saisi olla 

voimakkaampi. Kaunis kaula, hyvä säkä, riittävä eturinta. Hyvä runko, hyvät kulmaukset. Liikkuu 

hyvällä askeleella. Miellyttävä käytös. 

VAL ERI2 PN2 VARACA 

 

Anxious Full Of Life  38989/07 

Hyvät mittasuhteet, erinomainen vahvuusaste. Hyvänmittainen pää, oikea kuonon ja kallon suhde. 

Hyvä kaula, erinomainen runko. Hieman pehmeä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä 

sivuaskeleella. Miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 PN1 VSP CACIB 

 

Black Terminator's Cecilia  32778/06 

VAL POISSA 

 

Genedda Hippomania  14722/08 

Oikeat mittasuhteet, hyvä sukupuolileima. Hyvälinjainen pää, jossa  hyvä pituus. Hyvä kaula, kaunis 

säkä ja ylälinja. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Riittävä raajaluusto, hyvät kulmaukset. Liikkuu 

hyvällä askeleella. Miellyttävä käytös. 

VAL ERI4 PN4 

 

Genedda Zymphatic Alien  38594/05 

Erinomaiset mittasuhteet, hyvä vahvuusaste. Pitkä hyvälinjainen pää, huulikaari voisi olla 

voimakkaampi. Kaunis kaula, hyvä runko, ylä- ja alalinja. Erinomaiset kulmaukset, hyvät käpälät ja 

raajojen luusto. Erinomainen sivuliike, mutta voisi liikkua hieman ryhdikkäämmin. Etuaskel hieman 

löysä. Miellyttävä käytös. 

VAL ERI3 PN3 

 

Valvi Virol Vestfalia  RKF1975813 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste. Vahva oikealinjainen pää. Pään sukupuolileiman tulisi olla 

parempi. Kaunis kaula, hyvä eturinta ja rungon volyymi. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset saisivat 

olla voimakkaammat, käpälien tulisi olla tiiviimmät. Epävakaiset edestakaiset liikkeet, hyvä 

askelpituus sivuliikkeessä. Kovin tumma väritys. Miellyttävä käyttäytyminen. 

VAL H 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Anxious 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Genedda 



KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 


