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keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Chic Carelia's Feary Queene FI53164/09 

8,5 kk ikäinen, erittäin lupaava narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, lupaava rungon tilavuus, 

erittäin tasapainoiset kulmaukset., Ikäisekseen erinomainen etuosa, kaunis ylälinja, hyvä luusto, 

hyvä pään pituus ja linjat, erinomaiset silmät, hyvä purenta, tasapainoiset liikkeet. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

Rivercrest Julia Roberts EJ60198/09 

8 kk, hyvä rungon pituus, kaunis kaula, hyvät taka- riittävät etukulmaukset. Runko voisi olla hiukan 

leveämpi, etuosa tarvitsee aikaa, erinomainen pään pituus, otsapenger voisi olla hieman selvempi, 

hyvä luusto, niukka maski, vilkas, leikkisä, luonnonlapsi, mikä täysin suotavaa. 

PEN2 KP 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Crowbay's Wind Diesel FI42267/09 

11 kk, korkeutensa jo nuorena saavuttanut juniori uros, jolla vielä ymmärrettävästi rungon tilavuus 

keskeneräinen, hyvä ylälinja, riittävä rungon tilavuus, etuosa saisi täyttyä iän myötä. Riittävät 

kulmaukset, liikkeessä ylälinja vielä varsin pentumainen, lupaava pää, jossa hyvät linjat, 

erinomainen pään pituus, kauniit huulet, aavistuksen avoimet silmät, hyvä purenta. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Love-Dane's Cute Golddigger FI48908/07 

2,5 v, erinomainen pään profiilin omaava uros, hyvä purenta ja silmät. Kaunis kaula, lyhyt runko, 

hyvät taka- ja riittävät etukulmaukset, etuosa saisi olla täyteläisempi ja runko jykevämpi, ilmavat 

kainalot häiritsevät, aavistuksen epävakaat liikkeet, johtuen mittasuhteista. Kaunis maski. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06 

4 v, oikea uros, jonka jopa tuomari huomaa jalkoväliin katsomatta. Hyvä raajojen luusto, 

tasapainoiset kulmaukset, kaunis voimakas lantio, erinomainen eturinta, aavistus pehmeyttä selässä, 

voimakas kaula. Miehen pää, joskin otsapenger voisi olla voimakkaampi, täyteläinen kuono-osa, 

jossa komia kyömy, hampaat voisivat olla kauniimmat. Hyvät sivu- ja takaliikkeet, edessä aavistus 

pehmeyttä. 

VAL ERI1 PU1 ROP 



 

Love-Dane's X-mas Duke FI20243/04 

Reilu 6 v, erittäin voimakas, esittäjänsä oloinen uros, jolla voisi olla hiukan enemmän 

raajakorkeutta, riittävä ja tasapainoiset kulmaukset. Kaunis eturinta, erinomainen voimakas kaula, 

aavistuksen laskeva lantio. Hyvä pään pituus ja linjat, riittävän täydellinen kuono-osa, purenta ok, 

liikkeet voisivat olla hieman tehokkaammat. 

VAL ERI2 PU2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's Mona Lisa Smile FI48907/09 

9,5 kk, lupaava juniori narttu, lupaava rungon tilavuus ja raajojen luusto. Eturinta jo aluillaan, vielä 

melko pehmeä ylälinja, mutta kaunis säkä. Hyvä pään pituus, lupaavat linjat, liikkeet iästä johtuen 

vielä varsin epävakaat, varsinkin takaa. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Love-Dane's Cute Polarqueen FI48909/07 

2,5 v, lyhyt voimakasrunkoinen narttu, seistessä hyvä ylälinja, jyrkkä lantio yhdistettynä juoksuun 

häiritsevät takaliikkeitä. Hyvä etuosan leveys, mutta eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvä 

kaula. Voimakas pää, jossa varsin hyvät linjat, hyvä täyteläinen kuono-osa, hyvä purenta. 

AVO ERI1 PN2 SERTI FI MVA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dundane's Shooting Star FI37511/06 

4,5 v, kaunis narttu, jolla hyvä ylälinja ja rungon pituus. Liikkeessä tasapainoiset kulmaukset, 

etuosa voisi olla hieman leveämpi. Kaunis kaula, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, suu kokenut 

muutoksen iän myötä, voisi liikkua hieman innokkaammin. 

VAL ERI1 PN1 VSP 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET  

 

PENTULUOKKA 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

8 kk, rungon mittasuhteilta lupaava urospentu. Voimakas raajojen luusto, vielä ymmärrettävän 

pehmeä ylälinja. Lupaavat kulmaukset, hyvät pään linjat ja pituus, vielä suuri vauva. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Catapha's Earl Viljam K FI37029/09 



1 v, voimakasluustoinen juniori uros, jolla aavistuksen pitkä lanne-osa, selässä vielä 

ymmärrettävästi pehmeyttä, hyvä etuosan leveys, lupaava eturinta. Raajakorkeutta voisi olla 

enemmän, hyvät etu- riittävät takakulmaukset. Voimakas kaula, jätkämäinen pää, joskin 

kaulanahkaa runsaanlaisesti, aavistuksen korkealle asettuneet korvat, niukat huulet, vilkkuluomet 

turhan selvästi esillä. Hyvät etuliikkeet, yhteistyö vaatii hiomista esittäjän kanssa. 

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Mi'havana Bodom Minnas FI17742/06 

4 v, hyvät rungon mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä raajojen luusto, tasapainoiset riittävät 

kulmaukset. Hyvä ylälinja, voimakas kaula, hyvä etuosan leveys, mutta eturintaa saisi olla 

enemmän. Erinomaiset pään linjat, hyvä purenta, vilkkuluomet häiritsevät, tasapainoiset liikkeet, 

hyvä väritys. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Great Bel's Brasilia FI17805/09 

1,5 v, ikäisekseen liian kevyt, köyristää hiukan ylälinjaansa liikkeessä. Vajaa etuosa, hyvät 

päänlinjat, hyvä purenta, vilkkuluomet häiritsevät hiukan, kevyt liikunta, mutta yleisvaikutelma 

vaikuttaa arvosanaan. 

JUN H 

 

Jättiläisen XL-Pink FI40749/09 

1 v, takaosaa lukuun ottamatta erittäin lupaava juniori narttu, hyvä ylälinja. Erittäin lupaava etuosa, 

ikäisekseen erinomainen rungon tilavuus, hyvät päänlinjat, riittävä otsapenger, suu kauniimpi 

suljettuna, kuin avoinna. Erinomaiset etuliikkeet, takaosa jonkin sortin ongelma. 

JUN ERI1 PN3 SERTI 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Valkyyria FI56913/08 

20 kk, erittäin tasapainoisesti kehittynyt narttu, joka ei häikäise, mutta joka toimii. Kulmaukset 

saisivat olla voimakkaammat, vaikkakaan ne eivät häiritse liikkeessä. Hyvä kaula, varsin hyvät pään 

linjat, valitettavasti kulmaukset vaikuttavat arvosanaan, mutta toivoin näkeväni nartun vanhempana 

uudestaan. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Jättiläisen Istar B'Seba FI48298/04 

5 v 7kk, riittävän lyhyt narttu, jolla hyvä raajojen luusto, turhan pehmeä ylälinja, hyvä etuosan 

leveys, takaosa saisi olla voimakkaampi, pää voisi kokonaisuudessaan olla elegantimpi, pään linjat 

yhdensuuntaisemmat, huulet runsaammat, huulipussit pienemmät. Perus narttu, josta paljon hyötyä 

jalostuksessa. 

AVO EH1 

 



VETERAANILUOKKA 

 

Jättiläisen Bebe FI25995/99 

11 v, elävä esimerkki niille, jotka puhuvat rodun lyhyt ikäisyydestä. Erinomaiset liikkeet mukaan 

lukien halu liikkua. Upea rungon tilavuus, kauniit kulmaukset, hyvä ylälinja. Kaunis eturinta, ikä 

näkyy pään kuivumisena, kiitos mahdollisuudesta arvostella hänet. 

VET ERI1 PN1 ROP ROP-VET BIS-4-VET 

 

Ozaenas Havanna Star FI17696/02 

8,5 v, tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvä raajojen luusto. Kaunis ylälinja, riittävät mutta 

tasapainoiset kulmaukset. Hyvä kaula, hyvät pään linjat, tasapainoiset liikkeet, vielä matkaa 11 

vuoteen, mutta kaikki mahdollista. 

VET ERI2 PN2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Jättiläisen 

Ryhmä perus tyypikkäitä koiria, joilla voimakkaat etuosat, hyvät rungon tilavuudet, takaosat ei niin 

tasaisia. Pitkäaikaisen kasvatustyön tulos koirien ollessa 1 v - 11 v. suurin osa harrastajista on sinä 

aikana jo lopettanut. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Zimpson FI46711/07 

2 v 10 kk, voimakas uros, joka kantaa itsensä erinomaisesti. Hyvä raajojen luusto, erinomainen 

rungon tilavuus, kaunis ylälinja, hyvät taka- riittävät etukulmaukset. Voimakas kaula, jätkän pää, 

jossa hyvät linjat, erinomainen otsapenger, liikkeessä hiukka löysät kyynärpäät. 

VAL ERI1 PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Evanesence Vom Napoleonstein FI46037/09 

11 kk, lupaavan pään omaava juniori narttu, jolla hyvä rungon pituus, lupaava raajojen luusto, 

pituus saisi täyttyä iän myötä. Ylälinja saa asettua iän myötä, rungossa ainesta, mutta alalinja 

täyttyköön vanhemmiten, käytöksen selittää hormoonihyökkäys. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Kozmic Blue's Lucy FI29670/08 



25 kk, mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla hyvä raajojen luusto, etuosa saisi olla hiven täyteläisempi. 

Kaunis ylälinja, voimakas pää, jossa hyvät linjat ja otsapenger, riittävät, mutta tasapainoiset 

kulmaukset. Riittävät + tasapainoiset liikkeet. 

AVO ERI1 PN1 SERTI FI MVA VSP 

 

 


