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musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

Kookas, mittasuhteiltaan oikea, oikealinjainen ja mittainen pää, kaunis huulilinja, elegantti kaula, 

erinomainen säkä, hieman suora olkavarsi. Riittävä eturinta, ikäisekseen riittävä runko, joka voisi 

olla syvempi, riittävästi kulmautunut takaosa, jossa voisi olla leveämpi reisi. Kauniit käpälät, 

liikkuu riittävällä askelmitalla, seistessään hyvin tyylikäs ja ammattimaisesti esitetty, hyvä luonne. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Immortala Viva America Liberté FI57951/08 

Tyylikäs ja voimakas tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla hyvä pään profiili, kallo voisi olla 

elegantimpi. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, liikkuu joustavalla pitkällä askeleella, 

hieman löysästi edestä. Hyväksyttävä harlekiini väritys, hyvä luonne. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Akkaa Päälle FI19829/10 

Keskivahva sopivan kokoinen narttu, jolla oikea profiili päässä, kallo-osa voisi olla kapeampi. Hyvä 

kaula, sopiva luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, ikäisekseen hyvä runko, tässä vaiheessa vielä 

takakorkea, köyristää hieman selkäänsä. Liikkuu joustavasti, mutta vielä kovin löysästi, hyvä väri, 

iloinen luonne. 

NUO EH 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

Elegantti, tasapainoinen narttu, jolla oikealinjainen pää, silmät voisivat olla tummemmat, kaunis 

kaula, säkä ja ylälinja. Hieman suora olkavarsi, ikäisekseen hyvä runko ja takaosa. Liikkuu 

sujuvasti, aavistuksen vielä takakorkeasti, erinomainen väri ja luonne, taitavasti esitetty. 

NUO ERI1 SA PN2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 



Bonel Ä-Yön Monica FI52859/08 

Vahva mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla oikealinjainen pää, hyvä kaula, toivoisin paremmin 

kulmautuneen etuosan, köyristää selkää seistessään ja liikkeessä. Hyvä runko, riittävät kulmaukset 

takana, liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta kapeasti edestä, hyvä väri ja luonne. 

AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Tia-Maria FI52858/08 

Tasapainoinen mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla hyvä pään pituus, kuono-osa voisi olla 

täyteläisempi. Sopiva luusto, kaunis kaula, säkä ja ylälinja, hieman suora olkavarsi. Erinomainen 

runko, hieman luisu lantio, liikkuu sujuvalla askeleella, erinomainen väri ja luonne. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Onella FI41628/02 

Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Oikealinjainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset 

kulmaukset ja runko. Liikkuu sivuilta joustavasti, takaa hieman ahtaasti, hyvä väri ja luonne. 

VET ERI1 SA PN3 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Bonel 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Everwood Ephram FI51249/10 

Hyvän kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea, vielä ilmava juniori, jolla oikea pään profiili, avoimet 

silmäluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja ylälinja, hieman suora olkavarsi, vielä kovin kapea 

edestä ja runko kesken kehityksen. Hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu joustavasti ja hyvällä 

askelmitalla, mutta kovin hontelo ja löysä edestä, hyvä väri ja luonne. 

JUN EH 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvin kehittynyt uros, jolla oikealinjainen hyvä ilmeinen pää, sopiva luusto. 

Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, hieman suora olkavarsi ja etuosa saa vielä levitä, erinomainen runko ja 

takaosa, liikkuu hyvin sivusta, vielä hieman löysästi mennen tullen, erinomainen väri, luonne ja 

esiintyminen. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 



Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09 

Tyylikäs, mittasuhteiltaan oikea nuori, oikealinjainen pää, joka saa vielä miehistyä, kääntää oikeaa 

eturaajaansa ulos. Kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto, erinomainen runko, hyvä takaosa, liikkuu 

hyvin löysästi takaa, hyvällä askelmitalla. Vaikuttaa hieman voimattomalta takaa, seistessään 

tyylikäs, erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Crowbay's King Of Winds FI42260/09 

Mittasuhteiltaan erinomainen, maskuliininen uros, jolla vahva, riittävän pitkä, oikea ilmeinen pää. 

Hyvä kaareva kaula, hieman etuasentoinen lapa, vahva luusto ja runko. Toivoisin hieman enemmän 

polvikulmauksia. Liikkuu hyvällä askelmitalla, löysästi edestä ja kääntää tassujaan sisäänpäin, 

erinomainen väri ja luonne. 

AVO ERI1 SA PU3 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Tasapainoinen, kookas, komea uros, jolla maskuliininen oikeailmeinen pää, erinomainen kaula ja 

ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset, erinomainen runko, liikkuu pitkällä voimakkaalla askeleella, 

erinomainen väri ja luonne, ammattimaisesti esitetty. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-3 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's News Of The World FI37751/10 

Tyylikäs ja tasapainoinen juniori, jolla oikealinjainen lupaava pää, kaunis kaula ja ylälinja. 

Tasapainoiset kulmaukset ja ikäisekseen sopiva runko. Liikkuu letkeällä askeleella ja vielä löysästi 

edestä ja kääntää etukäpäliään sisään. Turkki vaihtumassa, einomainen väri ja luonne. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09 

Tyylikäs, tasapainoinen narttu, jolla oikealinjainen vielä hieman kapealinjainen pää. Kaunis kaula, 

säkä ja ylälinja, hieman suora olkavarsi, erinomainen runko ja takaosa. Liikkuu pitkällä joustavalla 

askeleella, vielä hieman kapeasti edestä ja kääntää varpaita sisäänpäin. Erinomainen väri ja luonne. 

NUO ERI1 SA PN2 VASERT 

 


