
11.07.2010  KARJAA 

tuomari: Teija Salmi-Aalto 

 

 

Musta ja harlekiini 

 

UROKSET  

 

PENTULUOKKA 

 

Jättiläisen Zarliini  16079/10 

PEN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Kenzo V. Jolene’s Silhouet  34900/09 

21kk. Erinomaista tyyppiä. Erittäin hyvät mittasuhteet, koko ja sukupuolileima. Voimakas uroksen 

pää, jossa voisi olla aavistuksen pituutta. Hyvät päänlinjat ja otsapenger. Melko runsaasti huulta. 

Purenta ok. Erittäin hyvät silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Ikäisekseen riittävä eturinta ja 

rungon vahvuus. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 

ikäisekseen yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella. Toivoisin takapotkuun lisää pituutta. Tässä 

vaiheessa vielä aavistuksen jäykkä välikämmen. Erittäin hyvä harlekiini väritys. Erinomainen 

käytös. Rodunomainen olemus. Hyvin esitetty.  

NUO ERI1 PU1 SERTI VSP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Hoppingham’s Aberdeen Angus  45524/08 

2v 1kk. Keskikokoinen, mittasuhteiltaan hieman pitkähkö. Oikealinjainen uroksen pää. Otsapenger 

voisi olla selvempi. Hyvä kuonon ja kallon suhde. Purenta ok. Pitkä hyvä kaula, selvä säkä, hyvä 

selkälinja. Sopiva eturinta ja rungon vahvuus. Pitkä lanneosa. Erinomainen luustonvahvuus ja 

käpälät. Hieman pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti, mutta toivoisin takaliikkeeseen enemmän voimaa. Harlekiini värittynyt suurin 

mustin läiskin. Melko puhdas pohjaväri. Rodunomainen käytös ja olemus.  

VAL ERI2 PU3 

 

Rainmaster’s Vito Corleone  52893/07 

3v. Kookas, hyvät mittasuhteet omaava uros. Erittäin kaunislinjainen pitkä pää, johon toivoisin lisää 

otsapengertä. Pitkä jalo kaula. Selvä säkä. Hyvä selkälinja. Eturinta ja runko saa vielä täyttyä. 

Hieman pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luuston vahvuus. Hyvät 

käpälät. Hieman ulkokierteiset eturaajat – näkyy löysyytenä edestä. Liikkuu hieman kapeasti takaa. 

Hyvä, joustava sivuaskel. Näyttävä kokonaisuus, johon toivoisin hieman lisää massaa. Kaunis 

väritys. Hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PU2  



NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Saradane’s Love Is Black  57507/09 

11kk.Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen, narttumainen, oikealinjainen 

nartun pää, jossa oikeat mittasuhteet ja hyvät pään tasot. Hyvä kaula. Ylälinja ok. Eturinta ja runko 

saa vielä vahvistua ja kehittyä. Hieman pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä. Sopiva 

luuston vahvuus ja hyvät käpälät. Valitettavasti koira ontuu, eikä liikkeitä voida arvostella. 

Karvanlähtö käynnissä, aurinko polttanut osan ruskehtavaksi. 

JUN EVA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Glistening Sunlight  AKCWS28295108 

1,5v keskikokoinen, hyvin narttumainen kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Riittävän pitkä nartun 

pää, johon toivoisin yhdensuuntaisemmat pään tasot ja kuono-osan täyteläisemmäksi. Hyvä kaula. 

Selvä säkä, hyvä ylälinja. Ikäisekseen sopivan syvä rintakehä, mutta eturinta ja runko saa vielä 

täyttyä. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu pitkällä askeleella löysästi edestä, 

hyvin takaa. Niukasti värittynyt harlekiini, jossa hyvä pohjaväri. Voisi olla aavistuksen rennompi 

kehässä, mutta on täysin käsiteltävissä. Tarvitsee harjoitusta. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Everybody’s Love Elegans Sorbus Int  EST01976/07 

3v keskikokoa hieman pienempi. Narttumainen kokonaisuus, jolla hyvät mittasuhteet. 

Kaunislinjainen nartun pää, jossa hyvä ilme. Erinomaiset pään tasot. hyvä huulilinja. Kauniit silmät. 

Erinomainen kaula. hyvä ylälinja. Oikea rungon muoto ja riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Liikkuu joustavalla pitkällä askeleella yhdensuuntaisesti. Kaunis kokonaisuus 

ja raamit. Tänään koira kuitenkin valitettavasti  kovin kevyessä kunnossa, joka häiritsee muuten 

kaunista kokonaiskuvaa. Erittäin kaunis musta väri. Hyvä käytös, hyvin esitetty. 

AVO ERI1 PN2 SERTI 

 

Hoppingham’s Hays Converter  45526/08 

2v kookas, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Hyvin narttumainen kokonaisuus. Erittäin kaunis 

nartun pitkä pää, jossa oikeat pään tasot, kaunis huulikulma ja rodunomainen ilme. Erittäin kaunis 

kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Pysty olkavarsi, niukasti 

kulmautunut edestä hyvin takaa. Hyvä luusto, kauniit käpälät. Liikkuu erittäin löysästi edestä 

kääntäen tänään tassut voimakkaasti sisäänpäin. Sivuliike riittävä. Mantteliväri, jossa musta täysin 

kulottunut, karvanlähtö? Hyvä käytös, hyvin esitetty. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 



 

Bonel Sasha  24282/04 

6v. Erinomaista tyyppiä. Nartulle hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis pitkä nartun pää, jossa ilmettä 

häiritsee aavistuksen avoimet silmäluomet. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä ryhti. Hyvä runko 

ja eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu erittäin kauniisti joka suunnalta. 

Upea musta väri. Koira esitetään erinomaisessa kunnossa ja kauniisti. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

 

Keltainen ja tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

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

10kk. Erinomaista tyyppiä. Tässä vaiheessa aavistuksen pitkähkö. Erittäin kaunis pitkä linjakas pää, 

jossa hyvät pään tasot. Riittävä otsapenger. Hyvä ilme. Aavistuksen avoimet alaluomet. Hyvä 

purenta, isot hampaat. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen erittäin hyvä eturinta ja runko. 

Vahva luusto ja hyvät käpälät. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti 

hyvällä askelpituudella. Näyttävä kokonaisuus, lupaava nuori mies. Hyvä käytös. Hyvin esitetty. 

JUN ERI1 PU2 VASERT 

 

Goldgirls One Man Show  37924/09 

JUN POISSA 

 

Goldgirls Orlando Bloom  37926/09 

14kk. Erittäin hyvän tyyppinen, kookas. Selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Voimakas 

uroksen pää, johon toivoisin hieman pidemmän kuono-osan. Hyvät pään tasot. Rodunomainen ilme. 

Purenta ok. Hyvä kaula, selvä säkä. Aavistuksen kaareva selkälinja. Ikäisekseen erinomainen 

rungon syvyys ja vahvuus. Hieman jyrkkä lantio. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin ja tasapainoisesti. Erinomainen 

käytös. Rodunomainen olemus. Hyvä tiikeri väritys. Hyvin esitetty. 

JUN ERI2 PU4 

 

Ingnatiu’s Aristo Acropol  52172/09 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

C’mon ClaimTo Fame  24490/09 

18kk. Keskikokoinen erittäin hyvät mittasuhteet. Pitkä uroksen pää, jossa hyvät pään tasot. 

Otsapenger voisi olla voimakkaampi ja silmät hieman tummemmat. Erinomaisen muotoiset silmät 



ja tiiviit silmäluomet. Pitkä voimakas kaula. Hyvä selkälinja. Hieman pysty lantio. Pysty olkavarsi, 

niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Ikäisekseen riittävä runko. Liikkuu vielä kovin 

kapeasti edestä ja lyhyin tehottomin askelin sivusta. Tarvitsee aikaa ja voimaa liikkeisiin. 

Erinomainen käytös. Hyvin esitetty. 

NUO EH2 

 

Great Hilman’s Dakota  16578/09 

20kk. Erinomaista tyyppiä. Maskuliininen keskikokoinen uros. Erittäin kaunis pitkälinjainen pää, 

jossa hyvä vahvuus ja selvä sukupuolileima. Kaunis huulikulma. Pitkä jalo kaula. Selvä säkä. Hyvä 

ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä luusto. Kauniit käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja 

takaa. Liikkuu erinomaisesti hyvällä askelpituudella. Kaunis keltainen väri. Hyvä käytös. 

Erinomaisesti esitetty. 

NUO ERI1 PU1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

Love-Dane’sCute Golddigger  48908/07 

2.5v. Erittäin hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää. Oikea ilme. Hyvät silmät. Erittäin 

hyvät pään tasot. Purenta ok. Hyväkaula, selvä säkä. Hyvä ylälinja. Toivoisin täyteläisemmän 

eturinnan ja syvemmän ja täyteläisemmän rungon. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. 

Liikkuu hieman leveästi takaa ja löysästi. Hyvä käytös. Hyvin esitetty. Kaunis väri. 

AVO ERI1 PU3 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Goldgirls One For Me  37930/09 

14kk. Erittäin hyvän tyyppinen , hyvät mittasuhteet. Tasapainoinen narttu. Oikealinjainen hyvä 

ilmeinen nartun pää, jossa hyvät pään tasot sekä hyvät silmät. Kaunis kaula, säkä voisi olla 

selvempi. Selkälinja ok. Hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Sopiva luusto. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja tasapainossa. Kaunis narttumainen 

kokonaisuus. Ihastuttava väri. Hyvä käytös. Hyvin esitetty. 

JUN ERI1PN2 VASERT 

 

Goldgirls Our Lady It’s  37929/09 

14kk. Erittäin hyvän tyyppinen. Oikeat mittasuhteet. Hyvä koko. Vahvahko oikeanlainen nartun 

pää, jossa erinomaiset tasot. Aavistuksen avoimet silmät, sekä huulet. Erinomainen kaula , hyvä 

säkä. Aavistuksen pehmeä selkälinja, sekä luisu lantio. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä luusto. 

Kauniit käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, sekä edestä – 

että takaa. Taka-askel saisi olla aavistuksen voimakkaampi. Hyvä käytös. Kaunis väritys. Hyvin 

esitetty. 

JUN ERI2 PN3 

 

NUORTENLUOKKA 



 

Alpine’s Reach For Ultima Thule  17262/09 

21kk. Erinomaista tyyppiä. Erittäin kaunislinjainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Pitkä nartun pää, 

jossa kaunis ilme., oikeat mittasuhteet. Kuonon selkä voisi olla suorempi. Kauniit silmät. Kaunis 

kaula, selvä säkä, hyvä ylälinja. Erinomainen runko ja ylälinja. Hyvin kulmautunut. Sopiva luusto. 

Liikkuu tasapainoisesti ja yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella. Erittäin kaunis kokonaisuus. 

Kaunis käytös. Hyvin esitetty. 

NUO ERI1 PN1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Ritzypal’s Destiny  51266/07 

2v8kk. Hyvän kokoinen, erittäin feminiininen kokonaisuus. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. 

Pitkä kapeahko pää, johon toivoisin täyteläisemmän kuono-osan ja selvemmän otsapenkereen. Pitkä 

jalo kaula, selvä säkä ja hyvä ylälinja. Antaa tänään hieman litteän vaikutelman rungon ja eturinnan 

osalta. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Riittävä luuston vahvuus. Liikkuu kovin 

kapeasti edestä ja hieman tehottomin askelin takaa. Toivoisin kauttaaltaan koiran astetta 

vahvemmaksi. Kaunis väritys. Hyvä käytös. Hyvin esitetty. 

AVO EH1 

 

 

 

Sininen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Saradane’s Kid Of Dreams  22908/08 

2.5v. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Vielä kovin kevyen kokonaiskuvan antava uros. Pitkä 

pää, jossa oikeat pään tasot. Otsapenger voisi olla selvempi ja kuono-osa aavistuksen pitempi. 

Pienet hampaat, purenta ok. Riittävä kaula. Ylälinja ok. Vielä täysin kehittymätön eturinta ja kovin 

kevyt runko. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu vielä erittäin 

löysästi edestä, yhdensuuntaisesti takaa. Sivuaskel ok. Hyvä käytös. Hyvin esitetty. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Zandor  45710/07 

Lähes 3v. Erittäin hyväntyyppinen kookas uros, jolla hyvät mittasuhteet. Pitkä uroksen pää, joka 

voisi olla täyteläisempi silmien alta ja otsapenger voisi olla voimakkaampi. erinomaiset silmät. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Luisu lantio. Hyvä rungon syvyys, eturinta voisi olla täyteläisempi. Niukasti 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin ok. Syvä sininen väri. Hyvä 

käytös. 



VAL ERI1 PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Öinen Kaunotar  16549/09 

1,5v kookas juniori narttu. Aavistuksen pitkähkö. Oikealinjainen pää, jossa hyvä profiili. Kuono-

osa saisi olla aavistuksen syvempi ja pidempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Pitkähkö luisu lantio. 

Ikäisekseen hyvä runko ja eturinta. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 

ikäisekseen tasapainoisesti riittävällä askelpituudella . Hyvä, syvä sininen väri. Hyvä käytös. Hyvin 

esitetty. 

JUN ERI1 PN3 SERTI 

 

Nolana’s Isaevskogo Podvorya  20960/10 

1v. Erittäin kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen. Kaunis pään profiili, joskin 

toivoisin syvemmän otsapenkereen. Hyvät pään tasot. Erinomainen kaula, selvä säkä. Hyvä ylälinja. 

Ikäisekseen kaunis runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu vielä kapeasti takaa, 

muilta osin hyvin. Sopiva luuston vahvuus. Kaunisraaminen nuori narttu. Hyvä käytös. 

JUN ERI2 PN4 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Åxana  30441/08 

2v 2kk. Kookas, mittasuhteiltaan pitkähkö. Pitkä nartun pää, johon toivoisin selvemmän 

otsapenkereen ja täyteläisemmän kuono-osan. Hyvä kaula. Pehmeä ylälinja. Oikea rungonmuoto. 

Eturinta saisi olla täyteläisempi. Pysty olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. 

Liikkuu leveästi takaa ja löysästi edestä, sivusta ok. Hyvä sininen väri. Hyvä käytös, joskin voisi 

olla hieman rennompi. Hyvin esitetty. 

AVO H 

 

Denim Danes Jungle Julia  11947/08 

3v. Erittäin hyvän tyyppinen keskikokoinen. Pitkä nartun pää, jossa oikea kuonon ja kallon suhde. 

Otsapenger saisi olla selvempi. Pitkä jalo kaula. Selvä säkä. Hyvä selkälinja. Aavistuksen luisu 

lantio. Pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti 

takaa, joskin taka-askel voisi olla huomattavasti voimakkaampi. Edestä löysin kyynärpäin. Hyvä 

sininen väri. Hyvä käytös. Hyvin esitetty. 

AVO EH1 

 

Herdolf Dyna Glide  46854/07 

3v. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Pitkä pää, jossa hyvät mittasuhteet. Otsapenger saisi olla 

selvempi. Hyvä kaula. Selvä säkä. Hyvä selkälinja. Eturinta ja runko saisivat olla täyteläisemmät. 

Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erittäin löysästi edestä ja levottomasti takaa ja 

kääntää kyynärpäät rungon alle. Kaunis sininen väri. Hyvä käytös. Iloinen luonne. 



AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Victoria  46546/05 

Lähes 5v valio narttu. Erinomaista tyyppiä. Selvä sukupuolileima. Oikealinjainen pää, johon 

toivoisin pituutta kuono-osaan. Hyvät pään tasot. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. 

Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvä luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Liikkuu 

tahdikkaasti ja tasapainoisesti. Tasapainoinen kokonaisuus. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Bonel Xara  21090/06 

VAL POISSA 

 

Denim Danes Jolie Jolene  11948/08 

2,5v kookas. Erittäin hyvän tyyppinen voimakasrakenteinen narttu, jolla kuitenkin selvä 

sukupuolileima. Pitkälinjainen vahva nartun pää, jossa oikeat pään tasot, runsaasti huulta. Erittäin 

kaunis kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä runko ja eturinta. Sopiva luusto. Pehmeät välikämmenet. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin ok. Tänään välikämmenien 

löysyys näkyy liikkeessä. Hyvä sininen väri. Hyvä käytös.  

VAL ERI3  

 

Herdolf Belran Ka’lel  46570/07 

VAL POISSA 

 

Herdolf Herbina Cyclone  47229/06 

4v. Keskikokoinen, erinomaista tyyppiä. Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvät pään tasot. Kaunis 

kaula, hyvä ylälinja. Sopiva runko ja eturinta. Pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, 

riittävästi takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu tasapainossa hyvällä askelpituudella. Kaunis 

narttumainen kokonaisuus. Hyvä sininen väri. Hyvä käytös. Hyvin esitetty. 

VAL ERI2 PN2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Bonel 

KASV EI ESITETTY 


