
Heinola 21.8.2011 

tuomari: Helena Hyvönen 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

9 kk. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan lähes oikea juniori uros. Oikeat pään mittasuhteet, pään 

linjat eivät täysin yhtenevät, tummat silmät, oikea leikkaava purenta, reippaasti huulia ja 

huulitaskuja. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys ja pituus, turhan pysty olkavarsi. Kokoon 

sopiva raajaluusto, valitettavasti liikkuessa köyristää erittäin voimakkaasti takaosaansa. 

Takaraajojen liike jää voimattomana rungon alle. Kaunis karvapeite, väri ja käytös. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Dollari FI52797/07 

3,5 v. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Oikeat pään mittasuhteet ja linjat, kauniit 

tummat silmät, leikkaava purenta, reilusti huulia. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, turhan 

pysty olkavarsi, kokoon riittävä raajaluusto. Erittäin vaivattomasti liikkuva, yhdensuuntaiset 

liikkeet. Oikea-asentoinen häntä, kaunis esiintyminen. 

AVO ERI1 

 

Samuraiwood's Billabong Boy FI37228/09 

2 v. keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Oikeat pään mittasuhteet, tummat silmät, tiivis, 

leikkaava purenta, kaunis huulikulma. Hyvä rintakehän syvyys, kaunis eturinta, rintakehän tulisi 

olla pidempi. Kaunis ylälinja, kokoon sopiva raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Vaivattomat, 

yhdensuuntaiset liikkeet. Kyynärpäissä löysyyttä, hyvä häntä, kaunis esiintyminen. 

AVO ERI2 

 

Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09 

2 v. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan hivenen pitkä, kauniisti värittynyt uros. Oikeat pään linjat, 

tummat silmät, hivenen avoimet luomet, leikkaava purenta, molemmat P3:t puuttuu, erittäin kaunis 

huulikulma. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, luonnollinen eturinta, turhan pysty olkavarsi. 

Kokoon riittävä raajaluusto, hyvät etuliikkeet, mutta varsin voimattomat takaliikkeet. Kaunis 

esiintyminen. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

2 v. Erinomaisen kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Kauniit pään mittasuhteet ja linjat, kauniit 

tummat silmät, tasapurenta, kaunis huulikulma. Kaunis kaula, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä rintakehän 

syvyys, luonnollinen eturinta. Kokoon sopiva luusto, vaivattomat liikkeet, kaunis häntä, väritys ja 

esiintyminen. 

VAL ERI 



 

Crowbay's King Of Winds FI42260/09 

2 v. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea ja kauniisti värittynyt uros. Erinomaiset pään 

mittasuhteet ja pään linjat, kauniit tummat silmät, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, hyvä rintakehän 

syvyys, luonnollinen eturinta, hyvä raajaluusto. Sujuvat liikkeet, kaunis esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

5 v. Erinomaisen kokoinen, mittasuhteiltaan oikea vahva uros, Oikeat pään mittasuhteet. 

Yhdensuuntaiset linjat, ikä alkaa näkyä suussa ja purennassa. Kaunis kaula, erinomainen rintakehä, 

vahva eturinta, hyvä raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset kauniit käpälät, vakaat liikkeet, jossa 

voisi olla enemmän voimaa. Kaunis esiintyminen. 

VAL ERI3 SA PU3 

 

Great Hillman's Dakota FI16578/09 

2 v. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Oikeat pään mittasuhteet, hivenen avoimet 

luomet, oikea purenta, reippaasti huulia. Hyvä kaula ja runko, turhan pysty olkavarsi. Kokoon 

sopiva raajaluusto, hyvät takakulmaukset. Erinomaiset liikkeet, kaunis häntä, hieno esiintyminen. 

VAL ERI4 SA PU4 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

4 v. Erinomaisen kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Oikeat pään mittasuhteet, kauniit, 

yhdensuuntaiset liikkeet, kauniit tummat silmät, oikea purenta, ikä alkaa näkyä hampaissa, kaunis 

huulikulma. Kaunis kaula, hyvä rintakehä, kokoon sopiva raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset, 

hyvät liikkeet, kaunis esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's News Of The World FI37751/10 

16 kk. Hyvän kokoinen, lanneosaltaan hivenen pitkä juniorinarttu. Oikeat pään mittasuhteet ja 

linjat, kauniit tummat silmät, hyvät hampaat, oikea purenta. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, 

pituutta voisi olla enemmän, turhan pysty olkavarsi, niukka eturinta. Hyvät takakulmaukset, kokoon 

sopiva raajaluusto. Sujuva liikkuminen, kaunis esiintyminen. 

JUN ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Edendane's Runaway Bride FI48908/09 

2 v. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea tyylikäs narttu. Oikeat pään mittasuhteet, 

yhdensuuntaiset linjat, hivenen avoimet luomet, oikea purenta. Kaunis kaula, hyvä rintakehän 

syvyys ja pituus. Kokoon sopiva luusto, niukka eturinta, hyvä alalinja, erinomaiset takakulmaukset. 

Kaunisasentoinen häntä, sopivat liikkeet, kaunis esiintyminen. 

AVO ERI1 SA PN3 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Mona Lisa Smile FI48907/09 



2 v. Erinomaisen kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, kauniisti värittynyt narttu. Erinomainen pään 

mittasuhteet ja linjat, kaunis huulikulma, tummat silmät, hyvät hampaat, oikea purenta. Kaunis 

kaula, erinomainen rintakehän syvyys, voimakas eturinta, kokoon riittävä raajaluusto, tasapainoiset 

kulmaukset. Vaivattomat, yhdensuuntaiset liikkeet, kaunis esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PN2 

 

Euro Power Cicciolina FI53356/09 

2 v. Erinomaisen kokoinen, mittasuhteiltaan oikea vahva narttu. Kaunis pää ja linjat, hyvät hampaat, 

oikea purenta. Kaunis kaula, hieno täyteläinen rintakehä, tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen 

raajaluusto, hallitut liikkeet, joissa voisi olla enemmän voimaa. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Edendane's Audrey Hepburn FI37098/03 

8 v. Tyylikkäästi ikääntynyt veteraani lady. Hienot pään mittasuhteet ja linjat, kaunis huulikulma, 

vielä hyvät hampaat ja oikea purenta. Hieno kaula, kaunis runko, voimakas etulinja, tasapainoiset 

kulmaukset. Sopiva raajaluusto, ikäneidon hallitut liikkeet, hieno veteraani! 

VET ERI1 SA PN4 ROP-VET 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Grandman's Pride Mannerheijm FI16315/11 

7 kk. Hyvän kokoinen, lanneosaltaan hivenen pitkä urospentu. Kiiltävän musta väritys, oikeat pään 

mittasuhteet, jo riittävän yhdensuuntaiset linjat, kauniit tummat silmät. Hyvä rintakehän syvyys, 

tasapainoiset kulmaukset, kokoon sopiva raajaluusto. Turhan korkea-asentoinen etuliike, hyvä 

häntä, hampaiden ja purennan tarkistus ei onnistu, ystävällinen käytös. 

PEN1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09 

2,5 v. Kookas, mutta tasapainoisesti rakentunut uros. Voimakas kallo, aavistuksen kyömy kuono-

osa, oikea purenta, pienehköt hampaat. Hyvä rintakehän syvyys, niukka eturinta, kokoon sopiva 

raajaluusto. Kauniisti kulmautunut takaosa, eturaajojen liike on korkea ja taakse tarvitaan lisää 

draivia. Kaunisasentoinen häntä, kauniisti esitetty. 

VAL EH 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

4 v. Kauniisti värittynyt, kaikin puolin tasapainoisesti rakentunut, vahva uros. Oikeat pään 

mittasuhteet, kaunis huulikulma, oikea purenta. Kaunis kaula, erinomainen rungon tilavuus, 

luonnollinen eturinta, hyvä raajaluusto. Erinomaisesti kulmautunut takaa, hyvä ylä- ja alalinja, 

eriomaiset liikkeet, kyynärpäissä hieman löysyyttä, Kaunisasentoinen häntä, tyylikäs esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 



 

Venco v.'T Buitengebeuren FI46075/09 

3 v. Hyvän kokoinen ja mittasuhteiltaan erinomainen uros. Voimakas kallo, oikeat pään 

mittasuhteet ja linjat, tummat silmät, hyvät hampaat, oikea purenta. Kaunis kaula, hyvä rintakehän 

syvyys, pysty olkavarsi, niukka eturinta. Riittävä raajaluusto, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet, 

kaunis esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

18 kk. Hyvän kokoinen, lanneosaltaan hieman pitkä nuori narttu. Oikeat pään mittasuhteet, riittävän 

yhdensuuntaiset linjat, kaunis huulikulma, leikkaava purenta. Hyvä rintakehän syvyys, pituutta 

voisi olla enemmän, vielä niukka eturinta, hyvä taajaluusto. Vaivattomat liikkeet, kyynärpäissä 

löysyyttä, kaunis esiintyminen. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft. Jatoria FI57894/08 

2,5 v. Erinomaisen kokoinen, mittasuhteiltaan oikea elegantti narttu. Oikeat pään mittasuhteet, 

yhdensuuntaiset linjat, kaunis huulikulma, kauniit tummat silmät, oikea leikkaava purenta. Kaunis 

niskan kaari, hyvä rinnan syvyys. Turhan pysty olkavarsi, niukka eturinta, kauniisti kulmautunut 

takaa. Vaivattomat liikkeet, kaunis hännän asento, tyylikäs esiintyminen. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP 

 

Saradane's Li'l Myy Danemanian FI57505/09 

AVO POISSA 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Vakeus FI16550/09 

2,5 v. Hyvän kokoinen, lanneosaltaan hivenen pitkä narttu. Oikeat pään mittasuhteet ja linjat, oikea 

leikkaava purenta, kaunis niskan kaari. Hyvä rintakehän syvyys, pysty olkavarsi, nätisti 

kulmautunut takaa. Erinomaiset liikkeet, kaunisasentoinen häntä, tyylikäs esiintyminen. 

VAKL ERI3 SA PN3 

 

Nolana S Isaevskogo  Podvorya FI20960/10 

2 v. Keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea narttu. Kauniit pään linjat ja oikeat mittasuhteet, kaunis 

huulikulma, hyvät hampaat, oikea purenta. Tyylikäs kaula, hyvä rintakehän syvyys, luonnollinen 

eturinta, kokoon sopiva raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset, hallitut, tyylikkäät liikkeet. 

Kaunisasentoinen häntä, kaunis esiintyminen. 



VAL ERI2 SA PN2 

 

Saradane's It's Our Lady FI27807/07 

4 v. Keskikokoinen, sopusuhtaisesti rakentunut narttu. Kauttaaltaan kaunis pää, oikea purenta, 

kaunis kaula,. Hyvä rungon syvyys ja rintakehän pituus, turhan pysty olkavarsi. Kokoon sopiva 

raajaluusto, kauniit liikkeet, kyynärpäissä hieman löysyyttä. Tyylikäs esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

 

  


