
30.5.2010 Haukipudas 

tuomari: Hilkka Salohalla 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Abierto'äs E'po To Kheimos FI59216/09 

Mittasuhteiltaan erinomainen, erittäin rodunomainen pentu, jolla tyylikäs pää, hyvä purenta. 

Eriomainen kaula ja ylälinja, ikäisekseen erinomainen eturinta ja runko. Vahva luusto, hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa, hyvät käpälät. Erinomaiset liikkeet. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Ingnatiu's Aristo Acropol FI52172/09 

Oikean kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea, vahvaluustoinen uros. Hyvä kallo, mutta kapea kuono, 

hyvä purenta, ilmettä pilaavat turhan pienet ja syvällä sijaitsevat silmät ja hieman liikaa roikkuvat 

huulet. Erinomainen kaula ja ylälinja, vielä puutteellinen eturinta, riittävä rintakehän pituus, mutta 

leveyttä puuttuu. Hyvä karvapeite, liikkuu vielä kovin löysästi edestä, riittävällä askelpituudella. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Emil Katthörna FI14107/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea uros, jolla hieman pieni pää, kokonaisuudessaan suhteessa 

runkoon, hyvä kallo ja kuono, purenta, silmät ja korvat. Hyvä eturinta ja runko, hyvät kulmaukset, 

riittävä luusto, liikkuu hyvin, saisi kokonaisuutena olla urosmaisempi. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Brahman FI16029/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan voimakas uros, jolla hyvä kallo ja kuono sekä 

purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 

erinomaiset liikkeet. 

VAL ERI1 PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Elrond's Pearl FI37110/09 

Mittasuhteiltaan oikea, tyylikäs, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla hyvä purenta, hyvä kallo, 

kuono saa vielä vahvistua, hieman syvällä sijaitsevat silmät, hyvä huulikulma. Hyvä kaula ja 

ylälinja, ikäisekseen riittävä eturinta, sopiva luusto. Hyvä karvapeite ja väri, liikkuu vielä löysästi 

edestä, muuten hyvin. 



JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Deanna FI41626/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla erinomaiset pään linjat, kallo ja kuono, hyvä purenta. 

Erinomainen kaula ja säkä, vielä hieman pehmeä selkälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä. 

Sopiva luusto, lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi. Oikein kulmautunut edestä ja takaa, 

liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 PN2 SERTI 

 

Love-Dane's Esmeralda FI62929/08 

Kooltaan riittävä, ikäisekseen riittävän kehittynyt narttu, jonka pää voisi olla kallo-osaltaan jalompi, 

hyvä kuono, purenta ja silmät. Riittävän pitkä kaula, hieman puutteellinen säkä, eturinnan tulisi olla 

voimakkaampi, hyvä rintakehän pituus. Riittävät kulmaukset, liikkuu vielä löysästi edestä, muuten 

melko hyvin. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. 

NUO EH2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Xanthe FI41998/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla kaunis nartun pää, hieman kapea alaleuka, hyvä 

purenta, kauniit silmät, hyvä kaula ja ylälinja. Hieman kevyt luusto, puutteellinen eturinta ja rinnan 

syvyys, niukat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hyvä karvapeite, mutta värityksen tulisi olla 

tasaisemmin raidoittunut ja pohjaväriltään puhtaampi. Kokonaisuutena saisi olla vahvempi ja 

liikkua jäntevämmin. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Beulah Fawn FI16031/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan jalo narttu, jolla kaunis nartun pää, hieman kapea 

alaleuka. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hyvä luusto ja käpälät, hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN1 VSP 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Chic Carelia's 

Ryhmä kooltaan ja mittasuhteiltaan oikeita, sopivan voimakkaita ja rodunomaisia koiria, joilla 

kauniit päät, hyvät luustot, hyvät kulmaukset ja erinomaiset liikkeet, sekä hyvät luonteet. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV. 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 



 

Aslan FI11374/09 

Kookas, vielä kovin korearaajaisen vaikutelman antava juniori, jolla pitkä pää, joka saisi olla kallo-

osaltaan jalompi, hyvä purenta. Riittävä kaula, köyristää vielä hieman ylälinjaansa, puutteellinen 

eturinta ja rintakehän syvyys, riittävä luusto, hyvät käpälät. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa, 

liikkuu ahtaasti edestä ja takaa, lyhyellä sivuaskeleella ja köyristää ylälinjaa liikkeessä, tarvitsee 

harjoitusta. 

JUN H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious Fifth Element FI38992/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, vahva uros, jonka pää voisi kallo-osaltaan olla jalompi, hyvä 

purenta ja silmät. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto. Hieman pitkät 

käpälät, oikein kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Anxious Graffiti FI14045/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori narttu, jolla hyvä kallo, 

kuono, purenta ja silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä lapa, mutta pysty olkavarsi. Riittävä eturinta 

ja runko, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten 

hyvin. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Ozaenas Orcidea To B-T FI43214/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla hyvät pään linjat, hyvä purenta, hyvä 

huulilinja, erinomainen kaula ja selkälinja. Riittävä eturinta ja runko, hyvä luusto ja käpälät, 

riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Liikkuu löysästi edestä, muuten erinomaisesti, 

tarvitsee liikunnan harjoitusta. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious French Kiss FI38990/07 

Kooltaan riittävä, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, huulikulma voisi olla hieman parempi. Hyvä 

kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Eturinta voisi olla parempi ja hyvä rintakehä, 

hyvät käpälät. Liikkuu ahtaasti takaa, muutoin hyvin. Kirsupigmentti puuttuu täysin. 

VAL ERI2 

 

Anxious Full Of Life FI38989/07 

Oikeankokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla kaunis nartun pää, hyvä purenta, silmät ja 

korvat. Erinomainen luusto, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvin kulmautunut 

edestä ja takaa hyvä väritys. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN1 VSP 



 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Öinen Kulkuri FI16552/09 

JUN POISSA 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Saradane's Heart V Actable FI43415/06 

Hieman korkearaajaisen vaikutelman antava kevyt narttu, jolla kaunis nartun pää. Hyvä purenta, 

silmät ja korvat, kaula voisi olla hieman pidempi. Puutteellinen eturinta ja rinnan syvyys. Hieman 

pitkä lanne, riittävä luusto, hyvät käpälät, niukat etukulmaukset, riittävät takakulaukset. Hyvä 

karvapeite, liikkuu löysästi edestä, muuten ok. 

AVO EH1 

 

 


