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tuomari: Harto Stockmari

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Great Gladiolus Carpe Diem FI40685/10
Urosmainen, aavistuksen pitkä kokonaisuus. Voimakas pää, avoin ilme, vähän löysät huulet. Hyvä
kaula, normaalisti kehittynyt eturinta ja runko, pitkä lanne-osa, normaalisti kulmautunut. Hieman
luisu lanneosa, normaalisti kulmautunut, liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa, tarvitsee aikaa.
JUN EH
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Zarliini FI16079/10
Urosmainen kokonaisuus, ok mittasuhteet. Melko hyvä pää, hyvä purenta, hieman löysät huulet.
Hyvä kaula, eturinta, normaalisti kehittynyt runko, luisu lantio. Niukasti kulmautunut takaosa,
kapea reisi. Liikkuu lyhyellä askeleella, tarvitsee harjoitusta ja itseluottamusta.
NUO H
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Vipunen FI56911/08
AVO POISSA
Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09
Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, voimakas kallo-osa. Hyvä kaula, suora etuosa, tilava
runko, hieman pitkä lanneosa, oikein kulmautunut takaosa. Liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa,
palkintosija purennan perusteella. Toinen alakulmahammas tekee kolon ikeneen.
AVO HYL
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Hoppingham's Rhythm In A Tuxedo FI29038/10
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, oikeamuotoinen pää, hyvä purenta ja ilme. Hyvä
ylälinja eturinta, normaalisti kehittynyt runko, rodunomaisesti kulmautunut. Miellyttävä käytös,
liikkuu joustavalla, vaivattomalla askeleella.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
AVOINLUOKKA
Great Gladiolus Antheia FI54093/07

Narttumainen, aavistuksen pitkä kokonaisuus, oikean muotoinen pää, hyvä purenta. Hyvä kaula,
hieman pehmeä ylälinja, hyvä eturinta, tilava runko. Pitkä lanneosa, oikein kulmautunut, liikkuu
hyvin.
AVO ERI2 SA PN3
Jättiläisen Valkyyria FI56913/08
Narttumainen kokonaisuus, mittasuhteiltaan ok. Melko hyvä pää, hieman lyhyt kuono-osa, oikea
purenta. Hyvä kaula, eturinta ja runko, pitkä lanneosa, luisu lantio. Niukasti kulmautunut takaosa,
turhan pystyt ranteet, miellyttävä käytös, liikkuu lyhyellä askeleella.
AVO H
Jättiläisen Xl-Pink FI40749/09
Narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Oikean muotoinen pää, hyvä purenta. Hyvä kaula,
ylälinja, erinomainen runko, eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut, miellyttävä käytös. Liikkuu
rodunomaisesti.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Tribeca Taraba FI18728/06
Narttumainen, pitkä kokonaisuus, muuten hyvä pää, mutta aavistuksen lyhyt kuono-osa, oikea
purenta. Hyvä kaula, eturinta, pehmeä ylälinja, hyvä runko, mutta pitkä lanneosa. Normaalisti
kulmautunut, miellyttävä käytös, liikkuu laiskasti.
AVO EH
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Gladiolus FI28330/03
Narttumainen, aavistuksen pitkä kokonaisuus, oikean muotoinen pää, hyvä kaula ja eturinta. Tilava
runko, pitkä lanneosa. Rodunomaisesti kulmautunut, liikkuu hyvin ikäisekseen. Miellyttävä käytös.
VET ERI2 SA PN4
Ozaenas Havanna Star FI17696/02
Voimakas, narttumainen kokonaisuus. Kauniit mittasuhteet, oikean muotoinen pää, hyvä kaula,
eturinta, erinomainen runko. Oikein kulmautunut, miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

sininen
NARTUT
VALIOLUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10

Narttumainen kokonaisuus, oikean muotoinen pää, oikea purenta. Hyvä ylälinja, erinomainen
eturinta ja runko, rodunomaisesti kulmautunut, miellyttävä käytös. Liikkuu joustavasti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-3

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Red Rublev Ustinov FI11007/11
Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, oikean muotoinen pää, hyvä ilme, purenta. Hyvä
kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, rodunomaisesti kulmautunut. Miellyttävä käytös, hieman
pentumaiset liikkeet.
PEN1 KP ROP-PENTU
AVOINLUOKKA
Catapha's Gold Dragon FI48207/09
Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, oikean muotoinen pää, hyvä ilme ja purenta.
Eturinnan ja rungon tulee kehittyä, normaalisti kulmautunut takaa. Liikkuu hieman jäykästi tänään.
AVO ERI3 SA PU3
Goldgirls Out Of My Way FI37927/09
Urosmainen kokonaisuus, voimakas pää, oikea purenta. Hyvä kaula, ylälinja, erinomainen runko ja
eturinta. Rodunomaisesti kulmautunut. Liikkuu riittävällä askeleella.
AVO ERI2 SA PU2 VASERT
Red Rublev Sergei FI44552/06
Urosmainen kokonaisuus, kauniit mittasuhteet. Komea pää, hyvä purenta ja ilme. Hyvä kaula,
eturinta, erinomainen runko, hieman luisu lantio. Rodunomaisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Euro Power Delilah FI33985/10
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, oikean muotoinen pää, hyvä purenta. Hyvä kaula,
erinomainen eturinta, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, pitkä lanne osa. Rodunomaisesti
kulmautunut, miellyttävä käytös. Liikkuu hyvällä askeleella.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Giant Dane's Charming Cleopatra FI41285/10
JUN POISSA
AVOINLUOKKA

Red Rublev Shiva FI44545/06
Narttumainen, aavistuksen pitkä kokonaisuus. Oikeain muotoinen pää, hyvä purenta. Hyvä kaula,
eturinta, tilava runko, pitkä lanneosa, turhan luisu lantio. Normaalisti kulmautunut takaosa, hyvä
käytös. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella.
AVO ERI2
Red Rublev Tango FI10102/09
Voimakas narttumainen kokonaisuus, voimakas pää, hyvä purenta. Hyvä kaula, ylälinja,
erinomainen runko ja eturinta. Rodunomaisesti kulmautunut, hyvä käytös. Liikkuu joustavasti.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

