
Heinävesi 10.7.2011 

tuomari: Gunnel Holm 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Namilon Susu FI10944/09 

Hyvän kokoinen narttu, hyvä pää ja hyvä purenta, luustoa saisi olla enemmän. Hyvä eturinta, 

takaosa saisi olla vahvempi ja polvikulmaukset paremmat, hyvä harlekiini väritys, löysät 

kyynärpäät näkyvät etuosan liikkeessä. 

AVO ERI1 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

Hyvän kokoinen ja hyvän tyyppinen vahva uros. Kapea eturinta, urosmainen pää, hieman karkea 

kaula, keskivahva luusto, saisi olla paremmat polvikulmaukset. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Akkaa Päälle FI19829/10 

Nuortenluokan narttu, jonka pää saisi olla pidempi, hyvä purenta, runko vielä kevyt. 

Polvikulmaukset saisivat olla paremmat, löysät eturaajojen liikkeet, pitää vielä kehittyä. 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Monica FI52859/08 

Hyvärunkoinen, avoimenluokan narttu, kapea eturinta, hyvät päänlinjat, yhdensuuntaiset. On 

hieman takakorkea ja takaosa saisi olla vahvempi ja polvikulmaukset. Köyristää selkäänsä 

liikkuessa, liikkuu hyvin. 

AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Nolana S Isaevskogo Padvorya FI20960/10 



Valionarttu jolla on erinomainen ryhti, pää saisi olla hieman pidempi, hyvä purenta. Erinomainen 

luusto ja korkeat käpälät, eturinta kapea, hyvin kaunis sininen väri, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Onella FI41628/02 

9 -vuotias veteraani narttu, joka on hyvässä kunnossa, erinomainen runko. Isot epävarmat korvat, 

pää saisi olla pidempi, pitäisi liikkua huomattavasti paremmin edestä, kinnerahtaasti takaraajojen 

liikkeet. 

VET EH 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Bonel 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

tuomari: Soile Bister 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10 

Hyvän kokoinen ja hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt maskuliininen uros, jolla hyvät 

mittasuhteet. Hyvä pään pituus, otsapenger voisi olla selväpiirteisempi, riittävästi kulmautunut. 

Tulisi seistä takaraajoillaan tukevammin, hyväasentoinen häntä. Liikkuu takaa hieman 

kinnerahtaasti. Hyvä luonne. 

JUN EH 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09 

Kaunislinjainen, hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori uros. Hyvä pää ja ilme, kaksi 

välihammas puutosta. Kaunis kaula, hyvät kulmaukset, väritys ok, hyväasentoinen häntä. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella, mutta hiukan jäykästi ja tehottomasti, seistessä kauniit ääriviivat, hyvä 

luonne. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Dexter FI52796/07 

Vahvaluustoinen, hyvärunkoinen maskuliininen uros. Toivoisin paremman pään profiilin, riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvä takaosa. Tiiviit käpälät, hyväasentoinen häntä, hieman laskeva ylälinja. 

Erittäin hyvät sivu- ja takaliikkeet, edessä hieman löysyyttä, hyvä luonne. 

AVO ERI1 SA PU2 VASERT 



 

VALIOLUOKKA 

 

Don Desol Des Petites Vernleres FI34611/09 

Pienikokoinen, matalaraajainen, hyvin vahva uros, jolle toivoisin tyylikkäämmän ylälinjat. Pää saisi 

olla pidempi ja linjoiltaan yhdensuuntaisempi, hyvä runko. Liikkuu varsin hyvin, hyvä luonne. 

VAL T 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09 

Kaunislinjainen, hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt feminiininen narttu. Otsapenger voisi 

olla selväpiirteisempi ja pään linjat yhdensuuntaisemmat. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin 

takaa, ikäisekseen hyvä runko, hyvä häntä. Erittäin hyvät liikkeet, miellyttävä luonne. 

NUO ERI2 SA PN2 VASERT 

 

Wundervoll Aurinia Marley FI50058/09 

Kaunislinjainen, hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt feminiininen narttu, hyvä pää ja ilme. 

Hyvät kulmaukset edessä ja takana, tiiviit käpälät, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvä väri. Hieman 

korkea-asentoinen häntä, liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

Seistessään hyvin kaunis, vahvaluustoinen, hyvärunkoinen. Kauniit ääriviivat ja mittasuhteet, 

erinomainen pää ja maski, hyvä runko ja raajat. Liikkeet ovat liian jäykät. 

VAL EH 

 

 


