
Helsinki 14.8.2011 

tuomari: Eeva Resko 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Red Rublev Purple Rain FI42232/10 

Hyväntyyppinen uros, hyvä, pitkä pää, hyvä ilme. Kaunis kaula, riittävästi kulmautunut edestä, 

hyvä luusto ja käpälät, hyvä runko, hieman lyhyt lantio. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. 

Liikkuu suhteellisen hyvin kauttaaltaan. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Liebe Doggen Nightwish FI31372/10 

Erittäin näyttävä, hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää, hieman turhan paljon huulia, hyvä 

ilme. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä luusto & käpälät, hyvä runko, hieman jyrkkä 

lantio. Riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu kauttaaltaan riittävän hyvin. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Gold Diablo FI48205/09 

Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, hyvä pää, hieman turhan paljon huulia, kaunis 

ilme. Kauttaaltaan erittäin kapea ja rungosta puuttuu massa. Olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä 

luusto ja käpälät. Liikkuu kevyellä, vaivattomalla askeleella. 

AVO EH 

 

Highesteem Thunder Storm NO53166/09 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, hieman karkea kallo-osa, hyvä ilme. Erittäin hyvä ylälinja, 

joskin hieman lyhyt lantio. Erinomainen runko, hyvä takaosa, hieman liian suora välikämmen, 

hyvät käpälät, liikkui hyvin, hyvä väri. 

AVO ERI1 SA PU2 VASERT 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Red Rublev Ruby Stridercitnalta FI59431/09 

Erittäin hyvätyyppinen narttu, kaunis pää & ilme. Erinomainen ylälinja, erittäin hyvä eturinta. 

Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, liikkui sivulta ja takaa hyvin, hieman 

ahtaasti edestä, kaunis kokonaisuus. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 



Red Rublev Shiva FI44545/06 

Erittäin hyvätyyppinen narttu, kaunis pää, silmät voisi olla aavistuksen tummemmat. Hyvä ylälinja, 

hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko, liikkuu kauttaaltaan hyvin, antaa aavistuksen 

matalaraajaisen vaikutelman. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

 

 

tuomari: Sanna Vakkilainen 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

22 kk vanha, hyvän kokoinen nuori uros, jolla oikea sukupuolileima. Hyvä uroksen pää, hyvä 

kuonon ja kallon suhde, kaunis ilme, oikea purenta. Kaunis kaula, selkä antaa hieman periksi. Ikään 

riittävä eturinta, johon saa tulla vielä leveyttä. Tällä hetkellä kyynärpäät painuvat vielä sisään. 

Erittäin hyvä alalinja, raajaluusto, eturaajat saisivat olla ranteista suoremmat. Pitkä lanne, erittäin 

hyvät takakulmaukset, kauniit käpälät, hyvät takaliikkeet. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin ja 

tippuu liikkeessä eteenpäin, ystävällinen käytös, ei sa-ta. 

ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Snowman FI51019/05 

6v, herrasmies, jolla hyvät mittasuhteet ja selkeä sukupuolileima. Pään linjat saisivat olla 

yhdenmukaisemmat, vilkkuluomet ovat turhan paljon esillä. Hyvä kaula, laskeva selkälinja, riittävä 

eturinta, hyvä rintakehä. Erittäin hyvä raajaluusto ja raaja-asennot, turhan jyrkkä lantio. Paremmin 

kulmautunut takaa kuin edestä, liikkuu yhdensuuntaisesti, varsin hyvät sivuliikkeet, rauhallinen 

käytös. 

AVO EH 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FI57892/08 

2 -vuotias, kauniin kiiltävän musta valionarttu, jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomaiset pään 

linjat, kaunis ilme ja huulikulma, turhan avoin alahuuli. Erinomainen kaula ja selkä, niukka eturinta, 

hyvä raajaluusto ja kauniit raaja-asennot. Oikean muotoinen rintakehä, liian pitkä lanne. Jyrkkä 

lantio ja kovin alas kiinnittynyt häntä, kauniit käpälät. Tasapainoiset kulmaukset, reisi saisi olla 

voimakkaampi, liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta takaliikkeessä tulisi olla huomattavasti enemmän 

tehovoimaa. Erinomainen käytös. 

VAL EH 

 

 

 



sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Kiamar Chaplin FI26804/10 

16 kk vanha, melko kevyessä kunnossa esitetty juniori, jolla voisi olla pidempi pää, varsin hyvät 

pään linjat, kaunis ilme. Kaula voisi olla tyylikkäämpi, kaunis selkälinja, ikään riittävä eturinta, joka 

saa vielä leventyä. Eturaajat kiertyvät voimakkaasti ulospäin. Rintakehä saisi olla syvempi, mutta 

muoto on oikea. Kauniisti rakentunut takaosa, hyvät takaliikkeet, etuliikkeet löysät ja epävakaat, 

sivuliikkeet tehokkaat, erinomainen käytös. 

JUN EH 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grande Gremin's Alyshea FI17771/09 

2 -vuotias, sopivan voimakas narttu, jolla hyvä sukupuolileima, voimakas kallo, pää voisi olla 

pidempi, kauniit pään linjat, vilkkuluomet turhan paljon esillä ja alaluomissa löysyyttä. Erittäin 

hyvä ylälinja, joskin jyrkkä lantio, eturinta tarvitsee vielä aikaa ja rintakehä syvyyttä. Kokoon 

sopivat raajaluusto, hyvät käpälät, niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset, erittäin hyvät 

takaliikkeet, hyvät etuliikkeet. Erinomaiset, tehokkaat sivuliikkeet, mutta koira tippuu liikkeessä 

edestä alas. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

2 -vuotias, feminiininen narttu, joka ei saa olla yhtään pidempi. Kaunis pää, erinomaiset pään linjat 

sekä huulikulma, kauniit väriin sopivat silmät. Hyvä kaula, riittävä eturinta, kokoon sopiva 

raajaluusto, erinomaiset raaja-asennot, hyvät käpälät, erinomainen rintakehä, hyvä lanne ja lantio, 

hyvä hännän kiinnitys. Melko niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset, liikkuu takaa hyvin, 

kyynärpäissä huomaa löysyyttä, tasapainoiset sivuliikkeet. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

 

 

   


