
Lohja 5.6.2011 

tuomari: Hannele Jokisilta 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Ranitzki vom Hause Wagner VDH/kyddn4803 

Erinomainen tyyppi, vahva uroksen pää, hyvä kaula, lupaava eturinta, sopivat etukulmaukset, 

riittävät takana. Vahva luusto, lyhyt oikeanmallinen runko, selkälinja saa suoristua iän myötä. 

Liikkuu ikäisekseen normaalisti. Hyvä luonne. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Euro Power Diamond FI33987/10 

Maskuliininen kokonaisuus, lupaava pää, riittävä kaula, hyvä selkälinja seistessä. Eturinta saa 

täyttyä iän myötä. Keskivahva luusto, oikeanmallinen runko, hyvä karva, hyvä luonne. Liikkuu 

riittävän pitkällä askeleella, lupaava, mutta hieman vielä pentumainen. 

JUN ERI1 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's Paradise Flower FI39319/10 

Erinomainen tyyppi, vankka narttu, hyvä nartun pää, hyvä kaula & selkälinja. Sopusuhtaisesti 

kulmautunut edestä & takaa, vahva luusto, voimakas runko. Olisi edukseen tiiviimmässä kunnossa, 

hyvä luonne. Selkälinjan tulee tiivistyä iän myötä. Liikkuu hyvin. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Zarliini FI16079/10 

Maskuliininen kokonaisuus, oikeanmallinen pää, löysät huulet, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut 

edestä, eturinta ikään sopiva. Niukat takakulmaukset, kokoon sopiva luusto, selkälinja tulisi olla 

suorempi. Väri kovin harmaa voittoinen, johtuen runsaista pienistä mustista karvoista valkoisessa, 

näyttää ns. blue-roanilta. Muutama iso ruskea läiskä. Hyvä luonne, liikkuu hyvin. 

NUO T 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 



Erinomainen tyyppi, lupaava pää, kaunis kaula & selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä & 

takaa. Kokoon sopiva luusto, oikeamallinen, aavistuksen pitkä runko, kaunis karva. Hyvä väri, hyvä 

luonne, hyvät sivuliikkeet, vielä hieman hontelo takaa. 

NUO ERI1 SA PU2 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09 

Voimakas, maskuliininen kokonaisuus. Vahva pää, joka saisi olla elegantimpi, turhan selvä 

otsapenger. Hyvä kaula & selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä eturinta, 

vahva luusto, oikeanmallinen vahva runko. Hyvä karva, eriomainen luonne, liikkuu riittävän 

vetävällä askeleella. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Calcifei's Amai FI59009/09 

AVO POISSA 

 

Danemanian Rosered Dream DFI32781/08 

Erinomainen tyyppi, riittävän linjakas pää, hyvä kaula & selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut 

edestä & takaa. Hyvä eturinta, sopiva luusto, oikeanmallinen hyvä runko. Väri voisi olla syvempi, 

liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 SA PN2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FI57892/08 

Erinomainen tyyppi, oikealinjainen, vankka nartun pää, hyvä kaula, sopusuhtaisesti kulmautunut 

edestä & takaa. Hyvä eturinta, hyvä luusto, oikeanmallinen, vankka runko, selkälinja voisi olla 

parempi liikkeessä. Hyvä väri & karva, vähän luisu lantio, liikkuu hyvin, erinomainen luonne. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Oldstone's Demon With Me FI17773/10 

Voimakas, maskuliininen kokonaisuus, vahva pää, hyvä, pitkä kaula. Riittävästi kulmautunut 

edestä. Lupaava eturinta, hyvä luusto, erittäin voimakas runko, kovin voimaton takaosa, jossa 

riittävät kulmaukset, luisu lantio. Hyvä väri, kapeat, lyhyet ja voimattomat takaliikkeet. Liikkeiden 

takia tippuu laatuluokassa T:hen. 

JUN T 

 



NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Shaggy Friends Cara Lee DFI20391/10 

Erinomainen tyyppi, lupaava pää, hyvä kaula, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä & takaa. Lupaava 

eturinta, vahva luusto, oikeanmallinen, sopivan pituinen runko. Hyvä karva & väri, reipas, hyvä 

luonne, liikkuu hyvin. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Herdolf Dyna Glide FI46854/07 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Valkeus FI16550/09 

Erinomainen, voimakas narttu, vankka pää, hyvä kaula & selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut 

edestä & takaa. Voimakas, erinomainen eturinta, vahva luusto, vankka, hyvä runko, kaunis karva, 

hyvä väri. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

  

 


