
Keuruu 14.8.2011 

tuomari: Pirjo Aaltonen 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Crowbay's King Of Winds FI42260/09 

Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan kaunis uros. Kaunislinjainen pää, jossa hyvä pituus ja tyypilliset 

ääriviivat, aavistuksen avoimet silmäluomet. Hyvä runko, sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvät 

käpälät, hyvät liikkeet. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's News Of The World FI37751/10 

Kaunislinjainen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja tyypilliset ääriviivat. Kauniit pään linjat, 

hyvä pään pituus, hyvä kaula. Kaunis ylälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvät sivuliikkeet, 

hyvät liikkeet takaa. Edestä kiertää aavistuksen sisään päin. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Ingnatiu's Arabella FI52176/09 

Mittasuhteiltaan tyypillinen, ääriviivoiltaan sopusuhtainen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat, hieman 

löysät huulet, kaunis kaula. Hyvä rintakehä & rinta, sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvät käpälät. 

Hieman jäykät takaliikkeet, hieman jyrkkä lantio ja hieman kapeat etuliikkeet, kaunis väri. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Patientdanes Gmj Poker Chip FI32235/11 

Hyväluustoinen, rungoltaan vielä kehittymätön nuori uros, tässä vaiheessa ilmava yleisvaikutelma. 

Hyvä pään pituus, päänlinjat, vielä kehittymätön etuosa, runko tarvitsee paljon aikaa, hyvä etulinja, 

riittävästi kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Kääntää etukäpäliä ulospäin, hieman ahtaa 

takaliikkeet ja holtittomat etuliikkeet. 

JUN ERI1 

 

AVOINLUOKKA 



 

Dinastiya Leksa Efim FI22724/09 

Vahvaluustoinen & -runkoinen, selvän sukupuolileiman omaava uros. Hyvä pään pituus, varsin 

hyvät pään linjat, mutta pää voisi olla kuivempi, hyvä runko, sopivasti kulmautuneet raajat. Kääntää 

hieman etukäpäliä ulospäin, taka-askel jää voimattomaksi ja edestä astuu ahtaasti. 

AVO ERI3 

 

Heksutasubody's Akhileus FI55347/08 

Mittasuhteiltaan tyypillinen hyväluustoinen uros. Hyvä pään pituus, kauniit päänlinjat, hyvä kaula. 

Riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja, seistessä mallikas sivukuva, mutta saisi liikkua takaa 

paremmin. 

AVO ERI2 

 

Lestat El' Santhynor FI54774/07 

Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan tyypillinen vahva uros. Pää voisi olla kuivempi ja ilme parempi. 

Hyvä runko, sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja, hyvät sivuliikkeet, hyvät liikkeet 

takaa ja edestä. 

AVO ERI1 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Jättiläisen Finlandia FI15128/03 

Mittasuhteiltaan tyypillinen, hyväluustoinen ja -runkoinen veteraani uros. Seistessä kaunis 

sivukuva, hyvä pään pituus & linjat. Hyvä runko, sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat, voisi liikkua 

takaa paremmin. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Danemanian Vuorenhaltian Hitu FI10619/11 

Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan kaunis, lupaava nuori narttu. Hyvä pään pituus, mutta kuono-osa 

saa vahvistua ja pää kauttaaltaan kehittyä. Sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat, hyvät käpälät, hyvä 

ylälinja. Hyvät sivuliikkeet, vielä ahtaat takaliikkeet. 

JUN ERI1 SA PN4 

 

Mi'Havana Final Fantasy FI27785/10 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Taivassilmän Anastacia FI57790/09 

Selvän sukupuolileiman omaava, ääriviivoiltaan kaunis, hyväluustoinen nuori narttu. Hyvä pään 

pituus ja pään linjat, kirsupigmentti voisi olla mustempi ja silmät tummemmat. Kaunis kaula, hyvä 

eturinta, sopusuhtaisesti kulmautunut, lanne-osa pyöristyy liikkeessä, voisi olla paremmat 

etuliikkeet. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 



 

Dogiwogin Ft. Jatoria FI57894/08 

Selvän sukupuolileiman omaava, riittävän vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet, jolla kevyt kuono-

osa, hyvät pään linjat, vaaleat silmät. Hyvä kaula ja riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja & 

askelpituus. Hyvät takaliikkeet, edestä kapeat liikkeet. 

AVO ERI3 

 

Hoppingham's Sardi Rhapsody FI42629/07 

Hyväluustoinen ja -runkoinen, selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla hyvät mittasuhteet. 

Hyvä pään pituus & linjat, hyvä pigmentti, vaaleat silmät. Hyvä ylälinja ja askelpituus, hyvät 

liikkeet edestä ja takaa. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

Jättiläisen Violetta FI56914/08 

AVO POISSA 

 

Mi'havana Dragon FI37541/08 

Kaunislinjainen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Hyvä pään pituus ja pään linjat, hyvä kaula. 

Sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat, hyvä runko, hännänpää katkaistu onnettomuuden johdosta 

(esitetty ell-todistus). Hyvät käpälät, hyvät sivuliikkeet, holtittomat etuliikkeet. 

AVO ERI2 SA PN3 

 

Jättiläisen Suukkosuu FI28524/08 

Ikäistään nuoremmalta vaikuttava kevyehkö narttu, antaa hieman takakorkean vaikutelman. Hyvä 

pään pituus, mutta kevyehkö pää, haja-asentoiset korvat, vaaleat silmät, saisi olla paremmin 

kulmautunut edestä ja takaa, askel jää lyhyeksi. 

AVO EH 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Doggimainen Timo FI18008/10 

Vahvaluustoinen & -runkoinen nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet, 

hieman löysät huulet. Hyvin kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja & runko, hyvä askelpituus. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Akkaa Päälle FI19829/10 

Hyväluustoinen ja -runkoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen narttu. Hyvä pään pituus & pään linjat. 

Hyvä kaula, hyvä runko, seistessä kaunis sivukuva, hyvä askelpituus, joskin peitsaa herkästi. 

NUO ERI1 SA PN3 SERTI 

 



VALIOLUOKKA 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Hyvin rakentunut, sopusuhtainen narttu, hyvät mittasuhteet, kauniit ääriviivat. Hyvä pään pituus & 

linjat, hyvä runko, hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä askelpituus, vapaasti liikkuva, hyvät liikkeet 

edestä ja takaa. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

Bonel Öinen Kaunotar FI16549/09 

Hyväluustoinen ja -runkoinen narttu. Hieman pitkä lanne-osa, kaunissilmäinen pää, jossa hyvä 

pituus ja linjat. Kauniisti kulmautunut, hyvä runko, taka-askel jää lyhyeksi, hieman ahtaat 

takaliikkeet. 

VAL ERI2 SA PN2 

 

, 


