
Kouvola 20.8.2011 

tuomari: Marja-Leena Kurvinen 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's A Kind Of Macig FI37748/10 

15 kk, kookas ja komea juniori, jolla oikeat mittasuhteet, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hieman 

kyömy kuononselkä, punaiset vilkkuluomet häiritsevät hieman ilmettä. Kaunis ja kuiva kaula, 

purenta ja hampaat ok. Hyvä ylälinja, tasapainoisesti kumautunut, hyvä rinnan syvyys ja leveys, 

lupaava eturinta, kaunis tiikeri väritys. Tiiviit käpälät, liikkuu takaa hieman ahtaasti ja edestä 

löysästi, muutoin liikunta kunnossa. Avoin ja ystävällinen. 

JUN ERI1 SA VASERT 

 

Samuraiwood's Everwood Ephram FI51249/10 

13 kk, keksikokoinen, keskivoimakas, neliömäinen, oikeat mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla 

aavistuksen pidempi, muutoin hyvä pää ja ilme, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, tummat silmät, 

purenta ja hampaat ok. Kaunis kuiva kaula, hyvä ylälinja, rinnan syvyys ja leveys vielä 

puutteellinen. Lyhyt suora olkavarsi, takaa hieman niukasti kulmautunut. Hyvä karva ja väri, 

yhdensuuntaiset vielä hieman epävakaat liikkeet, avoin luonne. 

JUN EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Dollari FI52797/07 

3,5 v. Hyvät mittasuhteet, keskivoimakas luusto, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, mutta hieman 

kyömy kuononselkä, keskiruskeat silmät, leikkaava purenta, 2 x P4 alhaalta puuttuu. Voimakas ja 

lihaksikas kaula, kaunis ylälinja, hieman suora ja lyhyt olkavarsi, hyvä rinnan syvyys ja leveys sekä 

eturinta. Erinomaiset takakulmaukset, tasapainoiset, joustavat liikkeet, avoin luonne. 

AVO ERI1 SA PU3 SERTI 

 

Samuraiwood's Billabong Boy FI37228/09 

Pienikokoinen, keskivoimakas, tiivis ja lihaksikas, oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, lähes 

yhdensuuntaisin linjoin, tummat silmät. Kaunis jalo kaula, kaunis ylälinja, tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat, hyvä rinnan syvyys ja leveys sekä eturinta. Avoin luonne, leikkaava purenta, 1 

x P1 vasemmalta alhaalta puuttuu. 

AVO ERI2 

 

Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09 

2 v. Keskivoimakas, tyylikäs, kauniit ääriviivat omaava uros, jolla hyvä pää, lähes yhdensuuntaisin 

linjoin, tummat silmät, punaiset vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, leikkaava purenta, 2 x P3 alhaalta 

puuttuu. Pitkä, tyylikäs, kuiva kaula, erittäin voimakkaasti korostunut säkäosa, hieno ylälinja. Hyvä 

rinnan syvyys ja leveys, sekä eturinta, hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa. 

Joustavat, mutta epävakaat liikkeet, avoin luonne, hyvä karva ja väri. 

AVO ERI3 

 



VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

2 v. Komea, kookas, keskivoimakas uros, kuono-osa saisi olla aavistuksen pidempi, muutoin 

erinomainen pää ja ilme, yhdensuuntaisin tasoin. Erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoisesti 

kulmautunut, erittäin hyvä rinnan syvyys ja leveys sekä eturinta. Joustavat, tasapainoiset liikkeet, 

hyvä karva ja väri, avoin luonne, purenta lähes tasa, P1 oikealta alhaalta puuttuu. 

VAL ERI4 SA 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

5 -vuotias, erittäin voimakasrakenteinen, erinomaiset mittasuhteet ja kauniit ääriviivat. 

Maskuliininen pää, yhdensuuntaisin linjoin, tummat silmät, hieno ilme. Voimakas, lihaksikas kuiva 

kaula, hyvä säkä ja selkä. Aavistuksen pitkä lanneosa, tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat, 

upeat kissantassut. Avoin luonne, joustavat tasapainoiset liikkeet. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

Great Hilman's Dakota FI16578/09 

2 -vuotias, komea vahvaluustoinen, kauniit ääriviivat. Vahva pää, kuono-osa saisi olla hieman 

pidempi, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, purenta ja hampaat ok, tummat silmät, hieman liikaa 

huulia sekä kurkunalusnahkaa. Voimakas lihaksikas kaula, erinomainen ylälinja, tasapainoiset 

kulmaukset, vahvat raajat. Erinomainen rinnan syvyys, leveys ja eturinta. Tasapainoiset, vahvat 

liikkeet, avoin luonne. 

VAL ERI3 SA PU4 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

4 v. Kookas, komea, erinomaiset mittasuhteet ja kauniit ääriviivat. Oikeassa suhteessa voimaa ja 

tyyliä, hieno pää ja ilme, hyvin kaunis kaula ja ylälinja. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. 

Kaunis väritys, sujuvat, yhdensuuntaiset ja tasapainoiset liikkeet, avoin luonne. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Edendane's Runaway Bride FI48908/09 

2 -vuotias, erinomaiset mittasuhteet, kauniit ääriviivat, feminiininen pää, pään tasot eivät aivan 

yhdensuuntaiset, tummat silmät, pitkä kaunis kaula. Kaunis ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet 

vahvat raajat. Hyvä rinnan syvyys, leveys ja eturinta, seisoo edestä aavistuksen ranskalaisittain. 

Liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti, muutoin sujuvat liikkeet. Hyvä karva ja väri, avoin luonne. 

AVO ERI2 SA PN2 VASERT 

 

Euro Power Cicciolina FI53356/09 

2 -vuotias, voimakas ja tyylikäs, oikeat mittasuhteet, erinomaiset ääriviivat. Kaunis pää, lähes 

yhdensuuntaisin tasoin, keskiruskeat silmät, purenta, hampaat ok. Kaunis kaula ja ylälinja, 

tasapainoiset kulmaukset, vahvat raajat, hienot kissantassut. Hyvä rinnan syvyys ja leveys, 

erinomainen eturinta. Tasapainoiset yhdensuuntaiset liikkeet, tasapainoinen kokonaisuus. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP 

 

Ingnatiu's Arnica de la Barre FI52177/09 



2 -vuotta, keksivoimakas, tasapainoinen, hyvät mittasuhteet, feminiininen pää, lähes 

yhdensuuntaisin linjoin, purenta ja hampaat ok. Kaunis kaula ja ylälinja, hieman lyhyt suora 

olkavarsi, takaa erinomaisesti kulmautunut. Hyvä rinnan syvyys ja leveys, riittävä eturinta. Sujuvat, 

lähes yhdensuuntaiset liikkeet, avoin luonne. 

AVO ERI3 

 

Red Rublev Shiva FI44545/06 

5 -vuotias, keskivoimakas, hyvät mittasuhteet omaava, feminiininen narttu. Kuono-osa saisi olla 

pidempi, pään tasot eivät yhdensuuntaiset, voimakkaasti korostunut otsavako. Kaunis kaula, P1 

alhaalta puuttuvat, leikkaava purenta. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat. Erittäin hyvä rinnan syvyys, leveys ja eturinta. Tasapainoiset, sujuvat liikkeet, avoin luonne. 

AVO EH 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Grandman's Pride Mannerheijm FI16315/11 

7 kk, kookas, keskivoimakas, hyvät mittasuhteet, vahva uroksen pää, tummat silmät, hieman liikaa 

kurkunalusnahkaa. Voimakkaat, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä karva ja väri, 

ikäisekseen hyvä rinnan syvyys ja leveys. Liikunta vielä epävakaata, avoin luonne, kehäkäytös 

kaipaa harjoitusta. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Snowman FI51019/05 

6 v, voimakas, erittäin kauniit ääriviivat, hyvät mittasuhteet. Maskuliininen pää, pään linjat eivät 

yhdensuuntaiset, keskiruskeat silmät, ilmettä häiritsevät punaiset silmän päälle tulevat 

vilkkuluomet. Voimakas kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. Hyvin 

vaalea väritys, oikeastaan vain päässä mustia laikkuja. Hyvä rinnan syvyys ja leveys sekä eturinta. 

Avoin luonne, sujuvat liikkeet. 

AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

4 v, kookas, komea, tyylikäs uros, jolla erittäin kauniit ääriviivat ja hyvät mittasuhteet. 

Maskuliininen pää, lähes yhdensuuntaisin linjoin, keskiruskeat silmät, kaunis kuva kaula. Hieno 

ylälinja, hieman lyhyt suora olkavarsi, takaa erinomaisesti kulmautunut. Erinomainen rinnan syvyys 

ja leveys sekä eturinta. Seisoo edestä mielellään hieman ranskalaisittain, sujuvat lähes 

yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä karva ja väri, avoin luonne. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Venco v.'T Buitengebeuren FI46075/09 



Pienehkö, keskivoimakas, oikeat mittasuhteet. Lyhyt ja leveä hieman raskas pää, pään tasot eivät 

aivan yhdensuuntaiset, tummat silmät, leikkaava purenta, upea musta huulipigmentti. Vahva 

lihaksikas kaula, hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmautuneet raajat, hyvä rinnan syvyys, leveys ja 

eturinta. Sujuvat liikkeet, avoin luonne. 

VAL ERI2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

15 kk, voimakas ja tyylikäs, kauniit ääriviivat, aavistuksen pitkä lanneosa, muutoin hyvä pää, mutta 

pään linjat eivät vielä yhdensuuntaiset, tummat silmät, leikkaava purenta, hampaisto OK. Pitkä 

kaunis kaula, hyvä säkä ja ylälinja, hieman lyhyt ja suora olkavarsi, takakulmaukset ok. Hyvä 

rinnan syvyys ja leveys sekä eturinta, tasapainoiset yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä karva ja väri, 

yhdensuuntaiset liikkeet. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft. Jatoria FI57894/08 

2 -vuotias, pienehkö keskivoimakas narttu, jolla feminiininen pää, lähes yhdensuuntaisin linjoin, 

tummat silmät, leikkaava purenta, 1 x P1 puuttuu. Pitkä kaunis kaula, kaunis ylälinja, 

tasapainoisesti kulmautunut, hienot kissantassut. Hyvä väri ja karva, yhdensuuntaisesti sujuvat 

liikkeet. Riittävä rinnan syvyys ja leveys sekä eturinta. Avoin luonne. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

2 -vuotias, feminiininen, kaunislinjainen, tasapainoinen narttu. Hyvä pää, lähes yhdensuuntaisin 

tasoin, purenta ja hampaat ok. Kaunis kaula, hyvä eturinta, rinnan syvyys ja leveys. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat, hyvä väri ja karva. Tasapainoiset yhdensuuntaiset liikkeet, avoin luonne. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

Saradane's It's Our Lady FI27807/07 

4 -vuotias, feminiininen kaunislinjainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kuono-osa saisi olla 

hieman pidempi, pään tasot melkein yhdensuuntaiset, purenta ok. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, lyhyt 

suora olkavarsi. Takaa hyvin kulmautunut, hyvä rinnan syvyys ja leveys, eturinta saisi olla 

selvempi. Hyvä karva ja väri, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä luonne. 

VAL ERI2 SA PN2 

 

 

 



 


