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tuomari: Elena Ruskovaara 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Forget-Me-Not FI53165/09 

Erinomainen tyyppi, jäntevä ja neliömäinen, tarpeeksi voimakkaat kulmaukset. Erinomaiset käpälät. 

Hyvä huulikulma, sopivat pään linjat, silmäluomet saavat tiivistyä, oikea pään malli, Ylväs kaula, 

sopivasti runkoa, eturinta saa täyttyä, tyypillinen häntä. Oikea askelpituus, hyvin lupaava, vaikka 

onkin vielä pentu. 

JUN ERI1 PU2 SERTI 

 

Goldgirls Orlando Bloom FI37926/09 

Ylväs, vielä vähän ylälinjaltaan pehmeähkö uros, jolla keskivahva luusto. Olemus saa tiivistyä, 

pitkähkö lanne, komea uroksen pää, sopiva otsapenger, lerpattavat huulet, erinomainen pään 

sivukuva, kyllin tiiviit silmäluomet. Erinomainen ylväs kaula, eturintaa tulossa, tarpeeksi 

voimakkaat kulmaukset. Vähän viettävä lantio, komea tiikeriväri, hyvä häntä. Vielä löysä edestä, 

liikkeessä, samoin ylälinja pehmeä, oikea askelpituus. Mallikas esiintyminen. 

JUN EH2 

 

Ingnatiu's Ambassador FI52173/09 

Kyllin maskuliininen, aika raajakkaassa vaiheessa esitetty, luustoltaan keskivahva, runko on vielä 

litteä ja matala, ja alalinja nousee kovasti. Niukka otsapenger, kuono saa täyttyä, välihampaita 

puuttuu. Hyvä kaula, eturinta on vielä niukka ja koira seisoo haja-asentoisesti edestä. Tarpeeksi 

kulmauksia, vähän ylöskiinnittynyt häntä, askellus on huolimatonta. mutta askelpituus on oikea. 

Vilkas käytös, esitetään edukseen, koira tarvitsee aikaa. 

JUN H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

VAL POISSA 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Erinomainen tyyppi, Ylväs, maskuliininen, hyväluustoinen kokonaisuus. Komea pään sivukuva, 

oikeaoppinen huulikulma, maltillinen ilme, hyvä tasapaino kallon ja kuonon välillä. Komeasti 

kaartuva kaula, tasapainoisesti keskivahvat kulmaukset. Vahva runko, sujuvat etenevät terveet 

liikkeet kaikilta suunnilta. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Arnica de la Barre FI52177/09 



Pentumainen, mittasuhteiltaan hyvä, sopivaluustoinen narttu, vahva runko tähän ikään. Pää saa vielä 

muovautua, silmät ovat nyt asettuneet vähän syvälle ja ilme on alakuloinen, hyvä otsapenger, selvä 

otsauurre, vähän köyhä kuono silmien alta. Hyvin kaunis kaula, erinomainen varma-asentoinen 

takaosa, löysät huolimattomat etuliikkeet, ylälinjat tulee asettua, hyvä askelpituus ja voima takana, 

esitetään kauniisti. 

JUN EH2 

 

Edendane's Pretty Woman FI48909/09 

JUN POISSA 

 

Euro Power Cicciolina FI53356/09 

Erinomainen tyyppi, erittäin linjakas ja mittasuhteiltaan oikea. Hyvin kaunis pään malli, litteät 

posket ja sopivat huulet. Ylväs kaula, ikäisekseen erinomaiset ylä- ja alalinjat, eturintaa tulossa, 

mallikas takaosa ja käpälät, hyvä häntä. Vähän sidottu taka-askel, lupaava sivuliike, mallikas 

esiintyminen. 

JUN ERI1 PN2 SERTI ROP-JUN 

 

Ingnatiu's Amelié FI52175/09 

Mittasuhteiltaan hyvä, vielä vähän raajoiltaan keveä ja ylälinjaltaan pehmeä narttu. Etuosa saisi olla 

voimakkaammin kulmautunut, tarpeeksi kulmauksia takana, pitkä lanne, hyvä kaulan pituus. Pää on 

vielä vähän vaatimaton, otsapenger voisi olla merkatumpi, vähän alakuloinen ilme. Vähän hontelo 

taka-askel, sopiva sivuaskellus, ylälinjan pitää tiivistyä ja olemus tulla vähän vaikuttavammaksi. 

JUN EH3 

 

 AVOINLUOKKA 

 

Ritzypal's Destiny FI51266/07 

Valitettavan arka, erittäin feminiininen narttu, joka voisi olla erityisesti raajoiltaan vahvempi. Pyrkii 

pakoon hampaita tutkittaessa ja esiintyy kaiken aikaa häntä koipien välissä. Vaatimaton pää, kuono 

saisi olla leveämpi ja syvempi, hyvä kaulan pituus. Tarpeeksi voimakkaat kulmaukset, vähän 

kuroutuva alalinja ja ainakin pelokkaana narttu pyöristää ylilinjaansa. Erittäin löysät etuliikkeet, 

keveät sivuliikkeet, koira on tutkittavissa, mutta tänään käyttäytyy erittäin epäluuloisesti. 

AVO T 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dundane's Shooting Star FI37511/06 

Erinomainen tyyppi, ylväs, vahva runko, kaunis niska, etuosa voisi olla voimakkaammin 

kulmautunut, hyvät takakulmaukset. Hyvä nartun pää, kyllin yhden suuntaiset pään linjat, silmät 

voisivat olla tummemmat. Yhdensuuntaiset kyllin painokkaat takaliikkeet, huolimaton ja kapea 

edestä, kyllin etenevä ravi. 

VAL ERI2 PN3 

 

Edendane's Pirate's Gold FI32929/07 

Erinomainen tyyppi, ylväs, jäntevä ja linjakas narttu, hyvä luusto, ilmeikäs, mallikas pää, oikea 

huulikulma, kauniit suhteet kallon ja kuonon välillä. Oikea rungon malli, seisoo hyvin ja 

tasapainoisesti raajoillaan. Tyypikäs hyvä askellus, kyllin tiivis edestä, kaunis ylälinja seistessä ja 

liikkeessä. Mallikas esiintyminen. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 



musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Jättiläisen Zarliini FI16079/10 

Väriltään vielä aika puhdistumaton harlekiinipentu. Saa kasvaa kokoa, erinomaiset käpälät ja hyvät 

mittasuhteet. Saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa. Pää on vielä muotoutumaton, 

niskakyhmy hyvin selvä, otsa pyöreä, erinomaiset vahvat leuat, vaaleat silmät. Liikkeet ovat vielä 

huolimattomat, erityisesti edestä, hyvä askelpituus, reipas rytmikäs liike, esitetään kauniisti. 

PEN1 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Mittasuhteiltaan oikea, vielä aika honkelo, keskivahva uros. Erittäin pitkä lanne häiritsee. Hyvät 

pään mittasuhteet, mallikas tasapaino kallon ja kuono välillä, hyvät huulet. Erinomainen kaula, 

viisto lapa, sopivat takakulmaukset, runko ja eturinta vielä täyttymättömät. Erityisesti etuliikkeet 

kovin huolimattomat, hyvä askelpituus, mutta on vielä liikkeessä löysä ja täyttymätön, esitetään 

hyvin. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Vipunen FI56911/08 

Erittäin maskuliininen, hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan koottu uros. Toivoisin suoremman 

ylälinjan liikkeessä ja seistessä, pystyt ranteet, keskivahva luusto. Hyvin jykevä pää jo nyt, turhan 

paljon kalloa, reilut huulet, hyvä kaulan pituus. Eturinta saa täyttyä, sopivat takakulmaukset, 

takaliikkeessä saisi olla vähän enemmän ulottuvuutta ja voimaa. Melko viettävä lantio sitoo taka-

askelta ja häntä nousee ylös. 

NUO H 

 

Mi'havana Eye Of The Tiger FI62834/08 

NUO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Erinomainen ylväs tyyppi, hyvin maskuliininen, mutta linjakas kokonaisuus. Tarpeeksi 

neliömäinen, hyvä valkoinen pohjaväri, hyvä näyttelykunto, kootut käpälät. Eriomainen pään malli, 

litteät posket, sopiva otsapenger, mallikkaat huulet, erinomainen kaula. Jäntevä runko, voimakkaat 

takakulmaukset, tarpeeksi yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, vauhdikas askellus. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Danemanian Uhkea Hboby's Pamela FI59867/09 



Vielä erittäin pentumainen vauhdikas narttu. Raajaluusto saa voimistua, silmät tummua ja olemus 

tulla varmaraajaisemmaksi, kootut käpälät. Erittäin voimakkaat takakulmaukset, niukemmat edessä. 

Narttumainen pää, turhan pyöreät silmät ja otsapenger saisi olla merkatumpi. Valkoinen pohjaväri, 

vahvasti värittynyt harlekiini, mukana reilusti harmaita läiskiä. Eloisa ja jäntevä liike, esitetään 

kauniisti. 

JUN EH3 

 

Genedda Par Et. Impar FI52027/09 

Erinomaiset mittasuhteet omaava, eloisa ja jäntevä, feminiininen kokonaisuus. Runko on vielä 

matala ja eturinta puuttuu, keskivahva luusto, hyvä ylälinja, sopiva kaula. Silmät saisivat olla 

tummemmat ja korvat pään myötäisemmät. Esittää halutessaan laadukkaan ravin, jossa keveä 

etenevä ote, hyvin pentumainen, mutta lupaava. 

JUN EH2 

 

Piistar Going To Ignatiu's FI26613/09 

Hyvin näyttävä ja ylväästi liikkuva reipas narttu. Hyvä pohjaväri, riittävän mustat läiskät, hyvä 

luusto ja käpälät, kaunis kaula. Mallikkaat takakulmaukset. Sopiva otsapenger, silmät saisivat olla 

tummemmat ja korvat vähän poskenmyötäisemmät. Hyvä tasapaino kallon ja kuonon välillä. Hyvin 

tyypikäs liike, lupaava kokonaisuus. 

JUN ERI1 PN3 SERTI ROP-JUN 

 

Saradane's Love Is Black FI57507/09 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, mallikas runko tähän ikään. Erinomaiset 

huulet, vielä hiukan pyöristyvä otsa, muuten mallikas pää ja ilme. Hyvä kaula, eturinta saa täyttyä, 

viettävä lantio. Taka-askel on sidottu ja ajoittain koira rikkoo ravin, upea seistessä. Ajoittainen 

ontuminen määrittää palkintosijan. 

JUN EVA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Danemanian Tähtisilmä FI62268/08 

Vahvarunkoinen, mittasuhteiltaan kyllin koottu, hyväluustoinen narttu. Käytös voisi olla vähän 

varmempi. Kallossa on vielä pentumaista pyöreyttä ja pää saa vielä muotoutua ja tulla 

vaikutelmaltaan pidemmäksi. Sopiva kaula, vähän pyöreä lanne, kulmaukset voisivat olla hieman 

voimakkaammat. Varsin hyvä harlekiiniväritys. Etuliike vielä huolimaton, erinomainen ulottuva ja 

lupaava sivuaskel, tarvitsee aikaa, mutta on kovin lupaava. 

NUO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Genedda Hippomania FI14722/08 

Erinomainen tyyppi, linjakas, laadukas kokonaisuus. Silmät voisivat olla tummemmat, muuten hyvä 

pää, erinomainen pään sivukuva. Ylväs kaula, sopivat kulmaukset, kyllin kiinteässä kunnossa, 

erinomainen askelpituus. Hyvä häntä, terve, tasapainoinen kokonaisuus. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04 

Vahvarunkoinen narttu, olemus voisi olla hiven jäntevämpikin. Erittäin selvä eturinta, sopiva 

luusto, tiiviit huulet, vaaleat silmät häiritsevät. Tyypilliset kulmaukset, tarpeeksi kaulaa. Ylväs 

rytmikäs tasapainoinen askellus, erinomainen esiintyminen. 



VAL ERI2 PN2 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Denim Danes Kiss Kiss Bang Bang FI20731/10 

Vauhdikas, vähän kurittomasti esiintyvä, kauniin sininen, sopivaluustoinen narttu. Erinomainen 

kaula, vielä hyvin keveä, matala, täyttymätön runko. Eturinta on vasta tulossa, hyvänmallinen pää, 

sopivat huulet, kaulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Pyöristää ylälinjaa liikkeessä, 

tyypillinen häntä, kyllin joustava askellus, valitettavasti uhittelee, eikä halua esittää itseään 

edukseen, haasteellinen ikä, pyrkii haastamaan esittäjänsä johtajuuskysymyksissä. 

PEN1 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda Optima Forma FI31104/09 

Ylväs kookas, hyvin lupaava "pentu". Terveet raajat, hyvä luusto, voimakkaat takakulmaukset ja 

sopiva runko tähän ikään. Maskuliininen pää jo nyt, kallon ei tule enää levetä, hyvä huulikulma, 

kyllin merkattu otsapenger. Vähän sidottu taka-askellus, huolimaton edestä, askelluksen tulee 

tasapainottua, hyvin lupaava seistessään ja halutessaan liikkua. 

JUN ERI1 PU1 SERTI VSP ROP-JUN 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Xara FI21090/06 

Erinomainen tyyppi, mittasuhteiltaan kyllin neliömäinen, hyvän mallinen nartun pää, oikea ilme, 

vähän lerpahtavat huulet. Erinomainen kaula, vahva runko, tarpeeksi leveä reisi. Hiukan pehmeyttä 

ylälinjassa, terveet kauniit liikkeet, hyvä esiintyminen. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

 

 

 


