
2.5.2010 SOMERO 

tuomari: Tuula Seppälä 

 

 

Keltainen ja tiikerijuovainen 

 

UROKSET  

 

PENTULUOKKA 

 

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

Erinomaista tyyppiä oleva neliömäinen voimakas urospentu. Hyvät pään mittasuhteet, hieman 

karkea kallo. Tummat silmät, purenta ok. Voimakas runko, lupaava eturinta. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella. Esiintyy rauhallisesti. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carelia’s Camelot  49317/07 

Erittäin hyväntyyppinen, keskivahva uros. Hyvät pään mittasuhteet. Otsapenger saisi olla 

voimakkaampi. Hieman vaaleat silmät. Tyylikäs kaula, erinomainen säkä. Voimakas runko, saisi 

olla paremmin kulmautunut edestä, takaa kulmautunut hyvin. Löysät kyynärpäät häiritsevät 

liikkeessä. Saisi liikkua paremmalla askeleella. Esiintyy rauhallisesti. 

AVO H 

 

C’Mon On The Top  42269/04 

Erittäin hyväntyyppinen voimakasrunkoinen ja vahvaluustoinen uros. Hyvät pään mittasuhteet, 

otsapenger saisi olla voimakkaampi, tummat silmät, purenta ok. Erinomainen kaula ja säkä, hyvä 

rintakehä. Luisu lantio ja matala hännän kiinnitys. Edestä kulmautunut niukasti, takaa voimakkaasti. 

Saisi liikkua tehokkaammin. Esiintyy rauhallisesti. 

AVOEH2 

 

Love-Dane’s Cute Golddigger  48908/07 

Erinomaista tyyppiä oleva tyylikäs neliömäinen keskivahva uros. Hyvät pään mittasuhteet, kaunis 

ilme. Hyvä purenta, huulet saisivat olla kuivemmat. Tyylikäs kaula, hyvä säkä, eturinta saa vielä 

täyttyä. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin, esiintyy rauhallisesti. 

AVO ERI1 PU1 SERTI VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane’s Runawy Bride  48908/09 



Erittäin hyväntyyppinen, tyylikäs keskivahva narttu. Lähes neliömäinen runko. Kevyt narttumainen 

pää, jossa voimakkaat kulmakaaret, tummat silmät, hyvä purenta. Erittäin tyylikäs kaula. Vielä 

kapea rintakehä. Tilava runko. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu vielä 

löysästi ja kinnerahtaasti. Esiintyy rauhallisesti. 

JUN EH1 

 

Love-Dane’s Fawn Jättiläisen  36796/09 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alpine’s Reach for Ultima Thule  17262/09 

Erinomaista tyyppiä oleva lähes neliömäinen tyylikäs narttu. Erittäin kaunis pää ja ilme. Tummat 

silmät, hyvä purenta, tyylikäs kaula ja ylälinja. Eturinta saa vielä täyttyä, muuten voimakas runko. 

Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Esiintyy rauhallisesti. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

Catapha’s Gold Chakira  52594/08 

Erittäin hyväntyyppinen keskivahva narttu, joka on hieman korkeuttaan pidempi. Hyvät pään 

mittasuhteet. Suuret korvat, tummat silmät, hyvä purenta, huulet saisivat olla tiiviimmät. Vahva 

kaula, voimakasrintakehä, selkä vielä pehmeä. Kulmautunut hyvin edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä 

askeleella, mutta vielä löysästi. Esiintyy hyvin.  

NUO EH2 

 

Grazy DanesPepita  39966/08 

Hyväntyyppinen keskivahva narttu, joka on selvästi korkeuttaan pidempi. Kaunisilmeinen pää. 

Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Hyvä purenta, ruskeat silmät, tyylikäs kaula. Niukat 

etukulmaukset ja löysät kyynärpäät. Hyvä rintakehä, pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Saisi 

liikkua vakaammin. Esiintyy rauhallisesti. 

NUO H 

 

Grazy Danes Petronella  39965/08 

Erittäin hyväntyyppinen voimakasrakenteinen, voimakasluustoinen narttu. Hyvät pään mittasuhteet. 

Hieman karkea kallo, matalalle kiinnittyneet korvat, ruskeat silmät. Hyvä purenta. Tyylikäs kaula, 

hyvä rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut. Saisi liikkua maata voittavammin. Esiintyy 

rauhallisesti. 

NUO EH3 

 

 

 

Sininen  

 

UROKSET  

 



AVOINLUOKKA 

 

Limbus vom Hause Wagner  57480/08 

 Erittäin hyväntyyppinen keskivahva neliömäinen uros. Voimakas pää, jossa hyvät mittasuhteet. 

Hieman karkea kallo, runsaasti huulia. Ärtyneet silmäluomet , pitää silmänsä puoliummessa. 

Tyylikäs kaula, hyvä säkä. Erittäin hyvä eturinta ja rintakehä. Hieman pehmeä selkä, tasapainoiset 

kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin, kaunis väri. Esiintyy rauhallisesti.  

AVO EH1 

 

NARTUT  

 

JUNIORILUOKKA 

 

Evanesence vom Napoleonstein  46037/09 

JUN POISSA 

 

Grande Gremin’s Alyshea  17771/09 

Hyväntyyppinen neliömäinen keskivahva juniorinarttu. Hyvä kallon ja kuonon suhde. Hieman 

kupera kallo. Tänään voimakkaasti punoittavat silmät. Hyvä purenta, tyylikäs kaula, pyöristää 

selkää ja lanneosaa.  Jyrkkä lantio ja matala hännän kiinnitys. Rintakehä saa täyttyä, tasapainoiset 

kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, kaunis väri. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Oldstone’s Cute Jadinella  14080/09 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Genedda Genius Loci  46330/07 

Hyväntyyppinen voimakasrakenteinen narttu, joka on selvästi korkeuttaan pidempi. Narttumainen 

pää, jossa saisi olla voimakkaampi otsapenger. Vaaleat silmät. Hyvä purenta. Kaunis kaula ja säkä. 

Hyvä eturinta. Niukasti kulmautunut edestä, takaa riittävästi. Liikkuu edestä hieman löysästi, 

muuten hyvin. Esiintyy rauhallisesti. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Xara  21090/06 

Erinomaista tyyppiä oleva voimakasrunkoinen narttu, joka saisi olla neliömäisempi. Hyvät pään 

mittasuhteet, tummat silmät, hyvä purenta. Voimakas kaula, selkä saisi olla tiiviimpi. Hyvä 

rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella, selän löysyys näkyy liikkeessä. 

Esiintyy rauhallisesti. 



VAL ERI2 PN2  

 

Saradane’s It’s Our Lady  27807/07 

Erinomaista tyyppiä oleva keskikokoinen ja keskivahva narttu. Kaunisilmeinen pää ja hyvät pään 

mittasuhteet. Tyylikäs kaula. Hyvä säkä ja ylälinja. Hyvä purenta. Tasapainoiset kulmaukset. 

Liikkuu hyvällä askeleella. Väri saisi olla tasaisempi. Rauhallinen esiintyjä. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

 

Musta ja harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jättiläisen Xalmiakki  40747/09 

Hyväntyyppinen voimakasrunkoinen vahvaluustoinen lähes neliömäinen uros. Voimakas kallo-osa. 

Otsapenger saisi olla parempi. Vaaleat silmät. Hyvä purenta. Vahva kaula, hyvä rintakehä. 

Tasapainoiset kulmaukset. Saisi liikkua vakaammin, tassuissa punoitusta. Karva parhaillaan 

vaihtumassa niin väri ei tasainen. Vilkas esiintyjä. 

JUN H 

 

Jättiläisen X-Elliot GB  40748/09 

Hyväntyyppinen keskivahva uros, joka on korkeuttaan pidempi. Voimakas kallo-osa. Keskenään 

eriväriset silmät. Hyvä purenta. Voimakas kaula. Erinomainen eturinta ja voimakas rintakehä. 

Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Esiintyy rauhallisesti. Hieman raskas väritys. 

JUN H 

 

Wysiwyg’s Patriot Black Star  35277/09 

Erinomaista tyyppiä oleva kookas voimakas neliömäinen uros. Hieman karkea kallo, hyvät pään 

mittasuhteet. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja runko. Eturaajat saisivat olla suoremmat. Liikkuu 

sujuvasti hyvällä askeleella. Iloinen häntä. Esiintyy erittäin hyvin. Erittäin kaunis väri.  

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Apollodane Boreas  14515/09 

Erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen voimakas lähes neliömäinen uros. Hyvät pään mittasuhteet, 

hyvä purenta. Vaaleat silmät, vahva kaula. Hyvä rungon tilavuus, saisi olla paremmin kulmautunut 

edestä ja takaa. Jyrkkä lantio ja matala hännänkiinnitys. Saisi liikkua pidemmällä askeleella. 

Esiintyy rauhallisesti, kaunis väristys.  

NUO EH1 

 



Danemanian Trendi  62266/08 

Erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen vahvaluustoinen lähes neliömäinen uros. Voimakas pää. 

Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta, huulet saisivat olla kuivemmat. Voimakas kaula, hyvä 

rintakehä. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta kinnerahtaasti. Iloinen häntä. Raskas harlekiiniväristys. 

Esiintyy rauhallisesti.  

NUO EH3 

 

Jättiläisen Vipunen  56911/08 

Erittäin hyväntyyppinen, kookas neliömäinen uros, jolla on keskivahva luusto. Voimakas pää, 

ruskeat silmät. Hyvä purenta, tyylikäs kaula. Vielä kapea rintakehä. Liikkeessä pyöristää selkäänsä. 

Niukasti kulmautunut ja liikkuu lyhyellä askeleella. Kaunis väri. Esiintyy rauhallisesti. 

NUO EH2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Jättiläisen Robust Rocker  53237/07 

Hyväntyyppinen keskikokoinen lähes neliömäinen uros. Runkoon nähden kevyt pää, karkea kallo, 

ruskeat silmät. Hyvä purenta, hyvä rintakehä. Löysät kyynärpäät. Tasapainoiset kulmaukset. 

Liikkuu hyvällä askeleella ja tehokkaasti. Esiintyy rauhallisesti. 

AVO H 

 

Megappon Td Hothead Pepper  17396/08 

Erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen neliömäinen uros, jolla on keskivahva luusto. Voimakas 

kallo, hyvä kuono-osa. Tummat silmät, hyvä purenta, runsaasti huulia. Voimakas kaula. Hyvä 

eturinta ja rintakehä. Hyvät kulmaukset. Matala hännänkiinnitys. Iloinen häntä. Liikkuu hyvällä 

askeleella. Tänään riehakkaalla päällä. Kaipaa esittelyharjoittelua.  

AVO EH2 

 

Venco v’t Buitengebeuren  46075/09 

Erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen tyylikäs uros. Hyvät pään mittasuhteet. Tummat silmät. 

Hyvä purenta. Tyylikäs kaula. Niukasti kulmautunut edestä. Hyvä rintakehä. Liikkuu sujuvasti 

hyvällä askeleella. Hyvä väri, mutta paikoin ohut karvapeite. Esiintyy tyylikkäästi. 

AVO EH1 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jättiläisen XL-pink  40749/09 

Erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen tyylikäsneliömäinen narttu. Erinomaiset pään mittasuhteet. 

Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Keskenään eriväriset silmät. Hyvä purenta. Tyylikäs kaula. 

Eturinta ja rintakehä saavat vielä täyttyä. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset takana. Liikkuu 

hyvällä askeleella ja sujuvasti. Esiintyy tyylikkäästi. raskas harlekiini väritys. 

JUN EH1 



 

Magic Alaunt Gramma 45586/09 

Hyväntyyppinen keskivahva, keskikokoinen narttu. Hyvät pään mittasuhteet. Suuret korvat. 

Tummat silmät. Hyvä purenta, runsaasti huulia. tyylikäs kaula. Lupaava eturinta. Jyrkkä lantio, 

matala hännänkiinnitys. Liikkuu sujuvasti. Esiintyy rauhallisesti. Karva vaihtumassa ja väri 

rusehtava. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft. Ja’Quealah  57892/08 

Erinomaista tyyppiä oleva tyylikäs neliömäinen narttu. Erinomainen pää ja ilme, ruskeat silmät. 

Hyvä purenta. Tyylikäs kaula, hyvä säkä. Hyvä rintakehä. Selkä vielä pehmeä. Jyrkkä lantio ja 

matala hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin, esiintyy erittäin hyvin. 

Erinomainen väri. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

Jättiläisen Valkyyria  56913/08 

Erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen narttu, joka saisi olla neliömäisempi. Hyvät pään 

mittasuhteet, voimakas niskakyhmy. Ruskeat silmät, purenta ok. Eturinta saa täyttyä. Niukasti 

kulmautunut edestä, takaa hyvin. Liikkuu hyvällä askeleella. Esiintyy rauhallisesti. Väri saisi olla 

tummempi.  

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Mi’Havana Caprino Sajonne  14042/07 

Hyväntyyppinen keskikokoinen narttu, joka saisi olla kauttaaltaan vankempi. Korkeuttaan pidempi. 

Hyvä kuonon ja kallon suhde. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta, vahva kaula. Rintakehä saisi olla 

voimakkaampi. Pitkä lanneosa. Liikkeessä pehmeä selkä. Liikkuu hyvällä askeleella ja sujuvasti. 

Esiintyy rauhallisesti.  

AVO H 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

 

 


