
Kokkola 20.8.2011 

tuomari: Hilkka Salohalla 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Erinomainen pää, 

hyvä purenta, silmät, korvat ja huulikulma. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, ikäisekseen erinomainen 

eturinta ja runko, hyvä luusto ja käpälät. Erinomaiset etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvä 

karvapeite. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

Euro Power Duutsoni FI33989/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Hyvä pään pituus, 

hyvä purenta, hieman avoimet silmät ja suuret korvat. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä, eturinta saa 

vielä täyttyä, hyvä rintakehä, riittävä luusto, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin, ylälinja köyristyy vielä 

hieman lanneosaltaan. 

NUO ERI2 SA PU4 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Emil Katthörna FI14107/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hieman narttumainen uros. Pää voisi olla hieman voimakkaampi, 

etenkin kuono-osaltaan, hieman avonaiset silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, 

riittävä luusto, hieman pitkät käpälät., Oikein kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hieman löysästi 

edestä, muuten hyvin. 

AVO ERI2 

 

Yellowskin's Great Swedw For Cc FI12638/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva uros. Hyvät pään linjat ja huulikulma, hyvä 

purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, vahva runko, hyvä luusto. Hieman niukat 

etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvä väritys, hieman pitkät käpälät, liikkuu erinomaisesti. 

AVO ERI1 SA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Crowbay's Wind Diesel FI42267/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Erinomaiset pään linjat, hyvä kallo ja kuono, hyvä 

purenta, korvat ja silmät. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvin kulmautunut 

edestä ja takaa, hieman puutteellinen karvapeite paikoitellen. Liikkuu erittäin hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Chic Carelia's Brahman FI16029/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva uros. Hyvät pään linjat, hyvät purenta, hieman 

turhan avoimet luomet, hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko. Oikein 



kulmautunut edestä ja takaa, pitkät käpälät ja hyvä luusto. Liikkuu löysin kyynärpäin, riittävällä 

askeleella, muuten hyvin. 

VAL ERI2 

 

Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Grand Kroyer's Athos FI42483/03 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, loistavassa kunnossa oleva veteraani. Hyvät pään linjat, 

erinomaiset silmät, hyvät korvat, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja eturinta. Turhan 

suorat ranteet, hyvät käpälät, erinomainen luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu 

erittäin hyvin. 

VET ERI1 SA PU3 ROP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Great Romance Adelade FI43830/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvin feminiininen juniori. Pään linjat saavat vielä tasoittua, 

hyvä huulikulma, hieman avoimet luomet. Hyvä kaula, riittävä säkä, niukasti kulmautunut edestä, 

riittävästi takaa, hieman pystyt ranteet, vielä puutteellinen eturinta ja rintakehän leveys. Liikkuu 

löysästi edestä, muuten melko hyvin. 

JUN EH 

 

Great Romance Antiqua FI43833/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla kauniit pään 

linjat, hyvät silmät, turhan suuret korvat, hyvä huulikulma. Kaunis kaula ja ylälinja, riittävät 

kulmaukset, hyvät käpälät, vielä puutteellinen eturinta, hyvä rintakehä, hyvä luusto. Liikkuu vielä 

löysästi edestä, muuten hyvin. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Goldie Locks FI20577/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea nuori narttu, jolla hyvät pään linjat, purenta, silmät ja korvat. 

Hyvä kaula ja säkä, hieman pyöristynyt lanne ja luisu lantio. Vielä puutteellinen eturinta ja 

rintakehän tilavuus, riittävä luusto. Niukat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Liikkuu lyhyin 

askelin ja hieman löysästi edestä ja leveästi takaa. 

NUO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Elronds Pearl FI37110/09 

Oikean kokoinen, pitkärunkoinen narttu, pitkä otsapenger, hyvä purenta, hieman syvällä sijaitsevat 

silmät, hyvät korvat, kaula ja säkä. Hieman pehmeä ylälinja, eturinta saisi olla täyteläisempi, niukat 

etukulmaukset, niukat takakulmaukset, riittävä luusto, hieman pitkät käpälät. Koira on kovin 

löysässä kunnossa, joka näkyy liikkeessä. 



VAL EH 

 

Chic Carelia's Deanna FI41626/08 

Kooltaan erinomainen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hyvät päänlinjat ja huulikulma, hyvä 

purenta, silmät saisivat olla tiiviimmät, hyvät korvat. Erinomainen kaula ja säkä, hieman pehmeä 

selkä, erinomainen eturinta, pysty olkavarsi. Riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, pitkät käpälät. 

Liikkuu hyvin epävakaasti edestä ja lyhyellä askeleella. 

VAL EH 

 

Chic Carelia's Delilah FI41627/08 

Oikean kokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu, hyvä kallo, kuono voisi olla täyteläisempi, 

erinomaiset silmät, hyvät korvat. Riittävä kaula, hyvä säkä, painunut selkälinja, niukasti 

kulmautunut edestä, riittävästi takaa, riittävä eturinta ja runko. Riittävä luusto, värin tulisi olla 

parempi. Liikkuu melko hyvin, valkoista karvaa kaulan alla. 

VAL T 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Chic Carelia's 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Heksutasubody's Akhilleus FI55347/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvin kehittynyt uros. Hyvät päänlinjat, hyvät purenta, silmät ja 

korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta, hyvä rintakehä, kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät, 

riittävä luusto, hyvät käpälät. Riittävät etukulmaukset ja hyvät takakulmaukset. Hyvä karvapeite ja 

väri. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten melko hyvin. 

AVO ERI1 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Piistar Hathor FI14513/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvät päänlinjat, silmät voisi olla 

tiiviimmät, hyvä luusto ja käpälät, hyvä väritys. Hyvä eturinta ja runko, oikein kulmautunut, liikkuu 

hyvin. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

Taivassilmän Anastacia FI57790/09 

Kooltaan riittävä narttu, jonka pää saisi olla hieman pidempi ja kuono vahvempi, hyvä purenta ja 

silmät. Hyvä kaula, riittävä säkä, hieman luisu lantio, eturinta saa vielä täyttyä, vielä puutteellinen 

rinnan syvyys, riittävä luusto. Turhan painuneet ranteet, hyvät käpälät, hyvä väri. Riittävät 



kulmaukset, liikkuu meloen edestä ja nostelee eturaajojaan turhan korkealle sivusta, turhan lyhyt 

sivuaskel. 

NUO H 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Riveran All Star Blue FI14613/10 

Komea nuori uros, hyvät päänlinjat, hyvä huulikulma, silmät saisivat olla tiiviimmät, hyvä kaula ja 

ylälinja. Ikäisekseen riittävä eturinta ja rintakehä, riittävät kulmaukset edessä ja hyvät takana. Hyvät 

käpälät, liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan vahva. Silmät voisivat olla hieman tummemmat, 

muuten hyvän muotoiset, hyvä pää, kaula ja ylälinja. Hyvä runko, luusto, hieman pitkät käpälät. 

Oikein kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Piistar For Mona Lisa FI17841/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, kuono voisi olla voimakkaampi, hyvä purenta ja silmät. Hyvä 

kaula ja säkä, luisu lantio, niukat etu- ja takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä rintakehä, 

liikkuu lyhyellä askeleella köyristäen ylälinjaansa, peitsaa mielellään. 

AVO EH 

 

 

 


