HELSINKI 5.9.2010
tuomari: Teija Salmi-Aalto

Musta / harlekiini
PENTULUOKKA
UROKSET
Big Ranger's What A Miracle 17432/10
8kk erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Erittäin kaunis pitkälinjainen
nuoren uroksen pää, jossa oikeat linjat ja vahvuus. Purenta ok. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Ikäisekseen hyvä runko. Aavistuksen pysty olkavarsi. Ikäisekseen erinomainen rintakehän syvyys.
Lupaava eturinta. Riittävästi kulmautunut takaa, aavistuksen luisu lantio. Liikkuu ikäisekseen
yhdensuuntaisesti hyvällä joustavalla askeleella. Hyvä vahva luusto. Hyvät tiiviit käpälät. Hyvä
mantteliväritys. Näyttävä lupaava urospentu.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA
Rivercrest George Clooney 60196/09
11kk. Hyvä koko. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan tässä vaiheessa. Kaunislinjainen pitkä pää, jossa
yhdensuuntaiset pään tasot. Kuonon selkä saisi olla suorempi ja otsapenger aavistuksen selvempi.
Kaunis huulikaari. Kaunis jalo kaula. Selvä säkä. Ylälinja vielä tässä vaiheessa pehmeähkö. Hieman
pysty olkavarsi. Hyvä rinnan syvyys. Eturinta saa vielä leventyä ja täyttyä. Pitkähkö lanneosa.
Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu vielä kovin kapeasti edestä ja tarvitsee voimaa liikkeisiin.
Raamikas koira, joka tarvitsee aikaa kasvaakseen raameihinsa. Hyvä käytös, rodunomainen olemus.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Dinastiya Leksa Emelien 22725/09
1v 9kk. Keskikokoinen vahva uros, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas pää, jonka toivoisin kauttaaltaan
hieman jalommaksi ja pidemmäksi. Yhdensuuntaiset pääntasot. Purenta ok. Hyvä kaula. Selvä säkä.
Ylälinja ok. Riittävä rinnan syvyys, eturinta saa täyttyä. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä
leveä reisi. Voimakas luusto. Liikkuu vielä erittäin löysästi edestä, hyvällä takapotkulla ja
askelpituudella. Tarvitsee paljon aikaa kiinteytyäkseen. Hyvä käytös, reipas olemus.
NUO EH2
Wysiwyg's Patriot Black Star 35277/09
20kk. Suurikokoinen, hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää, jossa yhdensuuntaiset pään tasot.
Selvä sukupuolileima. Ilmettä häiritsee hieman avoimet alaluomet. Pitkä hyvä kaula. Selvä säkä ja hyvä
ylälinja. Riittävä rungon ja rinnan syvyys. Vielä erittäin kapea ja kehittymätön eturinta. Pysty olkavarsi
ja niukasti kulmautunut edestä, takaa ok. Sopivan vahva luusto. Tässä vaiheessa vielä hieman
pukkijalkainen edestä. Liikkuu vielä kovin kapeasti ja voimattomasti edestä, takaa ja sivusta ok. Upea

musta väri. Koira esitetään erittäin hyvässä lihaskunnossa. Suuri uros joka tarvitsee paljon aikaa
aikuistuakseen.
NUO EH 1
AVOINLUOKKA
Kristofer Robin 27388/08
3v. Lähes keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet, ryhdikäs. Oikealinjainen pää, joka voisi kauttaaltaan olla
aavistuksen pidempi. Hyvät pään tasot. Purenta ok. Erittäin kaunis ryhdikäs kaula. Hyvä ylälinja.
Riittävä eturinta ja rungon vahvuus. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon sopiva luuston
vahvuus. Liikkuu hieman löysästi edestä muuten hyvällä askeleella ja joustavasti. Välillä turhan ylpeä
hännästään. Melko voimakkaasti värittynyt harlekiini. Kompakti kokonaisuus. Hyvä käytös. Hyvin
esitetty.
AVO ERI1 PU3 SERTI
Tellus Danes Zillion megappon 48288/04
6v. Keskikokoinen, mittasuhteet ok. Hyvä pitkä pää, jossa oikea vahvuus ja suhde kuonossa ja kallossa.
Melko paksu vahva kaula. Hyvä ylälinja. Oikea rungon ja rinnan syvyys. Tällä hetkellä koira kovin
kuivassa kunnossa ja tarvitsee lisää massaa. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä vahva
luusto ja korkeat käpälät. Liikkuu erittäin löysästi edestä, hyvin takaa. Riittävä askelpituus. Hyvä
harlekiini väritys, jossa kaunis puhdas pohjaväri. Valitettavasti koira ei tänään halua antaa tutkia
itseään kunnolla, josta palkintosija.
AVO T
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Gregor Mendel 28328/03
7v. Keskikokoa hieman pienempi hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava uros. Oikean pituinen ja
oikeat linjat omaava pää, johon toivoisin enemmän otsapengertä ja vähemmän poskia. Kaunis
huulikulma. Purenta ok. Hyvä vahva kaula. Hyvä ylälinja. Erittäin kaunis eturinta ja runko. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä reisi. Liikkuu löysästi ja leveästi edestä, ja hieman
huolimattomasti takaa. Ryhdikäs kokonaisuus, joka voisi kauttaaltaan olla hieman urosmaisempi. Hyvä
käytös. Harlekiiniväri ok.
VAL EH3
Megappon Tdhotheadpepper 17396/08
VAL POISSA
Rainmaster's Vito Corleone 52893/07
3v. Näyttävä suurikokoinen uros. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Oikealinjainen uroksen pää, jossa
otsapenger saisi olla selvempi. Yhdensuuntaiset tasot. Erittäin kaunis kaula ja hyvä ylälinja. Kaunis
eturinta ja hyvä rungon syvyys. Aavistuksen pitkä lanneosa. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin
takaa. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä leveä reisi. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella.
Hyvä harlekiiniväritys, jossa kaunis puhdas pohjaväri. Näyttävä kokonaisuus, joka hyvin esitetty. Hyvä
käytös.
VAL ERI1 PU1 ROP

Venco V.'t Buitengebeuren 46075/09
2,5v erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää, johon toivoisin hieman pituutta
kuono-osaan. Hyvät yhdensuuntaiset pään tasot ja otsapenger. Purenta ok. Jalo kaunis kaula. Hyvä
ylälinja. Hyvä eturinta ja rungon syvyys. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa.
Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä joustavalla askeleella. Ylälinja saa vielä
kiinteytyä liikkeessä. Kompakti kokonaisuus. Hyvä musta väri. Hyvä käytös. Hyvin esitetty.
VAL ERI2 PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Par Et Impar 52027/09
12kk. Hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet nartulle. Erittäin feminiininen, tänään vielä hyvin ilmavan
vaikutelman antava juniori narttu, jolla kaunisilmeinen pitkä pää. Otsapenger saa vielä kehittyä. Hyvät
pään tasot. Vahva hyvä kaula. Selvä säkä. Hieman luisu lantio. Tänään vielä kovin tyhjä ja
kehittymätön eturinta, ja rintakehä saa syventyä. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kokoon
sopiva luuston vahvuus. Liikkuu erittäin löysästi edestä, muuten hyvällä askelpituudella. Nuori narttu,
joka tarvitseeaikaa kasvaakseen raameihinsa. Erinomainen käytös. Hyvin esitetty.
JUN H
Jättiläisen XL-Pink 40749/09
JUN POISSA
Piistar Going To Ingantius 26613/09
17kk. Hyvänkokoinen. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen tyyppi. Kaunisilmeinen pitkä nartun pää.
Otsapenger voisi olla korostuneempi. Purenta ok. Kaunis pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Aavistuksen luisu
lantio. Riittävä rungon syvyys. Eturinta saa vielä täyttyä. Pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut
edestä, hyvin takaa. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin hyvä askelpituus ja riittävä voima. Sopiva
luuston vahvuus. Väritys pari isoa harmaata läikkää lukuun ottamatta hyvä. Kaunis kokonaisuus. Hyvä
käytös. Hyvin esitetty.
JUN ERI1 PN2 VASERT ROP-JUNIORI
RainMaster's Clair De Lune 10734/10
1,5v. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava juniorinarttu. Erittäin feminiininen nartun
pää, jossa oikeat linjat. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. Jalo pitkä kaula. Säkä voisi olla
selvempi. Hyvä ylälinja. Riittävä rintakehän syvyys. Ikäisekseen hyvä eturinta. Melko pysty olkavarsi
ja niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu löysästi edestä, muilta
osin ok. Kompakti kokonaisuus, mutta antaa tänään vielä kovin ilmavan vaikutelman. Erittäin kaunis
harlekiiniväritys. Hyvä käytös. Hyvin esitetty.
JUN EH2
Saradane's Love Is Black 57507/09
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA

Armyofmine 53829/08
Lähes 2v. Voimakasrakenteinen keskikokoinen nuori narttu, jolla erittäin voimakas vahva pää. Oikeat
pään tasot. Ilmettä häiritsee turhan suuret pyöreät silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Kaunis kaula.
Ylälinja vielä tässä vaiheessa hieman kaareva ja lantio voimakkaasti laskeva. Oikean mallinen
rintakehä ja runko, joka saa vielä täyttyä kauttaaltaan. Hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja
takaa. Pehmeät välikämmenet. Liikkuu erittäin löysästi edestä ja voimattomasti takaa. Tarvitsee paljon
aikaa kiinteytyäkseen, sekä harjoitusta kehäkäsittelyyn.
NUO T
Danemanian Tähtisilmä 62268/08
1v 9kk. Erittäin hyväntyyppinen vahva nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet nartulle. Vahva nartun pää,
jossa oikeat pään tasot. Hyvä otsapenger. Ilmettä häiritsee melko voimakkaasti avoimet alaluomet.
Purenta ok. Hyvä kaula. Ylälinja ok. Voimakas eturinta ja hyvä rungon syvyys. Riittävästi ja
tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu hyvällä askelpituudella,
mutta vielä erittäin löysästi edestä. Melko voimakkaasti värittynyt harlekiini, jolla kuitenkin hyvä
pohjaväri. Käytös ok. Hyvin esitetty.
NUO EH3
Dogiwogin Ft Jatoria 57894/08
23kk. Erittäin hyväntyyppinen hyvänkokoinen hyvät mittasuhteet omaava narttu. Pitkälinjainen erittäin
narttumainen pää, jossa erityisen kauniit silmät ja ilme. Purenta ok. Hyvä pitkä kaula. Hyvä ylälinja.
Luisu lantio. Erittäin hyvä syvä runko. Riittävä eturinta. Sopivasti kulmautunut edestä. Taakse toivoisin
enemmän kulmauksia kintereeseen. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askeleella ja tasapainolla.
Kaunis kokonaisuus, upea musta väri. Hyvä käytös. Hyvin esitetty.
NUO ERI1
Dogiwogin Ft. Ja'Quealah 57892/08
22kk. Kookas, erittäin hyväntyyppinen hyvät mittasuhteet omaava narttu. Erittäin pitkälinjainen pää,
jossa kaunis ilme ja rodunomainen olemus. Tasot saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Kaunis
huulikulma. Purenta ok. Erittäin kaunis jalo kaula. Hyvä säkä. Hieman pitkä luisu lantio. Aavistuksen
eriasentoiset lavat ja suora olkavarsi. Riittävä rungon syvyys. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi
takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu vielä kapeasti edestä ja takaa ja tarvitsee voimaa
sivuaskeleeseen. Näyttävä ryhdikäs kokonaisuus, jossa paljon raameja mihin kasvaa. Hyvä musta väri.
Hyvä käytös. Hyvin esitetty.
NUO ERI2
Glistening Sunlight AKC28295108
1v 9kk. Keskikokoinen hyväntyyppinen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää, jossa
hyvät pään tasot. Sopiva otsapenger. Huulikulma voisi olla selvempi. Hyvä kaula. Hyvä selvä säkä.
Aavistuksen luisu lantio. Riittävä rungon syvyys. Eturinta ja runko saa täyttyä vielä. Niukasti
kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä,
muilta osin ok. Melko "kevyesti" värittynyt harlekiini. Puhdas valkoinen pohjaväri. Koira ei ole tänään
esiintymishaluinen, ja ei anna itsestään parasta esille. Tarvitsee paljon harjoitusta.
NUO H
AVOINLUOKKA

C'mon You Can Do It 24482/08
3v. Erinomaista tyyppiä. Kookas ryhdikäs narttu. Oikealinjainen nartun pää, jossa erinomaiset
pääntasot, pituus ja vahvuus kuonossa ja kallossa. Purenta ok. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja.
Erittäin hyvä eturinta ja runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä reisi. Sopiva
luuston vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella. Hyvä harlekiini väritys, joskin
pohjaväri voisi olla puhtaampi. Tasapainoinen kaunis kokonaisuus. Hyvä käytös. Hyvin esitetty.
AVO ERI1 PN1 SERTI VSP
Danemanian Kaunis Veera 39828/04
6v Kookas aavistuksen pitkähkö mittasuhteiltaan. Erittäin hyväntyyppinen, vahva narttu, jolla erittäin
kaunislinjainen pitkä pää. Rodunomainen ilme. Kaunis huulikulma. Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas
runko. Hyvä eturinta. Pitkä lanneosa. Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Sopiva
luuston vahvuus. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä, sivuaskel ok. Ylälinja pettää
liikkeessä. Melko vahvasti värittynyt harlekiini, jossa pohjaväri ok. Hyvä käytös. Hyvin esitetty.
AVO EH4
Great Gladiolus Anthela 54093/07
2v Erinomaista tyyppiä oleva narttu, joka mittasuhteiltaan aavistuksen pitkähkö. Erittäin kaunis pitkä
nartun pää, jossa otsapenger voisi olla selvempi ja kuono-osa täyteläisempi silmien alta. Lähes
yhdensuuntaiset pään tasot. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Pitkähkö lanneosa. Riittävästi
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Kaunis leveä reisi. Hyvä luuston vahvuus. Kauniit käpälät.
Liikkuu löysästi edestä, muilta osin erinomaisesti. Melko voimakkaasti värittynyt harlekiini, pohjaväri
ok. Hyvä käytös. Hyvin esitetty.
AVO ERI2 PN3
Hekate 29648/06
Lähes 5v Keskikokoa suurempi narttu, mittasuhteet ok. Kaunislinjainen pitkä nartun pää, johon
toivoisin selvemmän otsapenkereen. Kaunis ilme. Hyvät silmät. Purenta ok. Hyvä kaula. Hyvä säkä.
Aavistuksen pehmeä selkälinja. Hyvä eturinta ja rungon syvyys. Riittävästi kulmautunut edestä ja
takaa. Sopiva luuston vahvuus. Kääntää hieman varpaita sisäänpäin liikkeessä, muille osin liikkuu
hyvin. Tasapainoinen kokonaisuus. Hyvä käytös. Hyvin esitetty. Musta väri voisi olla syvempi ja on
tänään hieman kiilloton.
AVO ERI3
Megappon Floradora44216/08
AVO POISSA
Megappon Morritortdaigua 12627/06
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Genedda Hippomania 14722/08
2v 8kk. Erinomaista tyyppiä oleva keskikokoinen narttu. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkähkö.
Kaunislinjainen nartun pää, jossa erinomaiset pään tasot. Kaunis ilme. Hyvät silmät. Kuono-osa saisi
olla täyteläisempi silmien alta. Kaunis kaula. Hyvä säkä ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko.

Pitkähkö lanneosa. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä luusto. Liikkuu hieman
löysästi edestä, muilta osin hyvin. Hyvä musta väri. Hyvä käytös. Erinomaisesti esitetty.
VAL ERI1 PN4

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Gilberto 30052/09
17kk Hyvät mittasuhteet hyväntyyppinen tänään vielä hieman ilmavan vaikutelman antava uros.
Oikealinjainen nuoren uroksen pää, jossa hyvät pään tasot. Hyvät silmät. Rodunomainen ilme. Hyvä
kaula. Selvä säkä. Aavistuksen kaareva ylälinja ja luisu lantio tässä vaiheessa. Vielä kovin
kehittymätön eturinta ja runko saa voimistua myös. Niukasti kumautunut edestä, riittävästi takaa.
Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu vielä kapeasti ja kovin voimattomin askelin. Nuori uros joka tarvitsee
paljon aikaa kasvaakseen raameihinsa. Harvaraitainen tiikeriväritys. Hyvä käytös. Rodunomainen
olemus.
JUN H
Ingnatiu's Aristo Acropol 52172/09
12kk Kookas voimakas nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva pitkä pää, jossa melko runsaasti
huulia. Erittäin hyvät pään tasot. Purenta ok. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas syvä runko. Hyvä
luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu vielä löysästi edestä, ikäisekseen muuten
ok. vahva uros, jolla paljon raameja. Ikäisekseen tasapainoisesti kasvanut. Hyvä käytös. Hyvin esitetty.
JUN ERI1 PU4 VASERT
NUORTENLUOKKA
Great Hillman's Dakota 16578/09
22kk erinomaista tyyppiä. Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkähkö oleva nuori ryhdikäs
uros. Erittäin kaunisilmeinen oikealinjainen pää, jossa hyvä vahvuus ja tasapaino. Erinomainen kaula ja
ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu
aavistuksen löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin. Komea kokonaisuus. Rodunomainen olemus ja
käytös. Hyvin esitetty.
NUO ERI1 PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
C'mon This Is It 34201/05
AVO POISSA
Grand Electra's Ingen E Som Du 32070/08
AVO POISSA

VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Candyman 49315/07
3v vahva erittäin hyväntyyppinen hyvät mittasuhteet omaava uros. Oikealinjainen uroksen pää, jossa
hyvät tasot. Huulikulma voisi olla selvempi. Purenta ok. Hyvä vahva kaula. Selvä säkä ja hyvä ylälinja.
Voimakas täyteläinen eturinta ja runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Vahva luusto.
Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta askel saisi olla hieman maata voittavampi. Rodunomainen olemus ja
käytös. Hyvä maski. Syvä kullankeltainen väri.
VAL ERI2 PU3
Great Bel's Walther 29341/08
3v erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet ja koko. Ryhdikäs kokonaisuus. Pitkä kapealinjainen
uroksen pää, jossa otsapenger voisi olla aavistuksen selvempi. Hyvät tummat silmät. Erinomaiset pään
tasot. Kaunis huulikulma. Erinomainen kaula. Sulava ylälinja. Aavistuksen pysty lantio. Riittävä
rungon syvyys ja eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin voimakkaasti takaa. Liikkuu löysästi
edestä, muilta osin erinomaisella askeleella ryhdikkäästi kantaen itsensä. Hyvä maski. Kaunis keltainen
väri. Hyvä käytös. Rodunomainen olemus. Hyvin esitetty.
VAL ERI1 PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Crowbay's Wild Wild Wind 42263/09
1v erinomaista tyyppiä. Hyvän kokoinen, hyvät mittasuhteet. Kaunislinjainen nartun pää, jossa oikea
pituus, vahvuus ja voima. Otsapenger saisi olla selvempi. Erittäin kaunis kaula ja hyvä ylälinja.
Ikäisekseen hyvä runko ja riittävä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva luuston vahvuus. Hyvä
leveä resi. Liikkuu löysästi edestä, muita osin erinomaisesti. Erittäin kaunis tyylikäs kokonaisuus.
Rodunomainen olemus ja käytös. Hyvä väri.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP
Growbay's Wind Star 42261/09
14kk erittäin hyväntyyppinen kookas narttu, joka aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan tänään. Erittäin
narttumainen pitkä jalo pää, jossa otsapenger voisi olla selvempi. Kaunis jalo kaula. Ylälinja ok.
Tänään vielä hieman kevyt runko ja eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä
reisi. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin. Erittäin
kaunisraaminen narttu, joka tarvitsee aikaa täyttääkseen lupaavat raaminsa. Rodunomainen käytös ja
olemus.
JUN ERI4
Euro Power Cicciolina 53356/09
1v. Vahva voimakasrakenteinen juniori narttu, joka on erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet. Pitkä
kaunis nartun pää, jossa erinomainen ilme ja olemus. Kaunis pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen
voimakas runko ja eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä
leveä reisi. Liikkuu hyvin ja yhdensuuntaisesti, mutta toivoisin takaliikkeisiin enemmän voimaa ja
pituutta. Näyttävä narttu, joka tarvitsee aikaa kiinteytyäkseen. Erittäin kaunis väri. Rodunomainen
olemus ja käytös. Hyvin esitetty.

JUN ERI3 PN4
Ingnatiu's Amica De La Barre 52177/09
13kk, erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää,
jossa hyvät pään tasot. Riittävä otsapenger. Melko runsaasti huulia. Ilmettä häiritsee turhan avoimet
alaluomet. Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas runko ja eturinta ikäisekseen. Tasapainoisesti
kulmautunut. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu vielä löysästi edestä, muilta osin hyvin. Tasapainoisesti
kehittynyt. Rodunomainen olemus. Hyvin esitetty. Kaunis kullankeltainen väri.
JUN ERI2 PN3
NUORTENLUOKKA
Delphidon's Graceful Girl 59471/09
1v 10kk. Erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet. Hyvän kokoinen. Erittäin narttumainen
pitkälinjainen pää, jossa hyvä ilme ja rodunomainen olemus. Otsapenger voisi olla selvempi. Hyvät
silmät. Purenta ok. Ryhdikäs pitkä kaula. Hyvä säkä ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko.
Hieman etuasentoiset lavat ja pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, niukasti takaa. Sopiva
luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja erittäin hyvin joustavalla askeleella.
Kaunis ryhdikäs kokonaisuus. Rodunomainen olemus ja käytös. Hyvin esitetty.
NUO ERI1 PN2 VASERT
Goldgirls Our Lady It's 37929/09
16kk vahvarakenteinen keskikokoinen narttu. Vahva nartun pää, jossa erinomaiset pään tasot. Melko
runsaasti huulta. Kauniit tummat silmät. Purenta ok. Pitkä kaula. Hyvä säkä. Aavistuksen pehmeä
selkälinja. Hieman pitkä luisuhko lantio. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja runko. Riittävästi ja
tasapainoisesti kulmautunut. Vahva luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja riittävällä askelpituudella.
Selkälinja saa kiinteytyä. Kompakti kokonaisuus. Rodunomainen olemus. Hyvä käytös. Kauniisti
esitetty. Kaunis tiikeriväritys.
NUO ERI2
VALIOLUOKKA
Dundane's Shooting Star 37511/06
Lähes 5v valionarttu, joka erinomaista tyyppiä. Hyvä koko. Hyvät mittasuhteet nartulle.
Kaunislinjainen pitkä nartun pää, joskin kuononselkä voisi olla suorempi. Tyypillinen ilme.
Erinomainen kaula. Selvä säkä ja hyvä ylälinja. Hyvä syvä runko, joka kauttaaltaan saisi olla
aavistuksen pyöreämpi. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Narttu pyrkii seisomaan
kyynärpäät rungon alla, joka näkyy myös etuliikkeessä kapeutena. Muilta osin liikkuu hyvin. Kaunis
vaalea kullankeltainen väri. Rodunomainen olemus ja käytös. Hyvin esitetty.
VAL ERI1

Sininen
PENTULUOKKA

UROKSET
Oldstone,' Demon With Me 17773/10
8kk Kookas, hyvät mittasuhteet omaava urospentu. Pitkälinjainen pää, jossa hyvät pään tasot. Oikea
ilme. Otsapenger voisi olla voimakkaampi. Pitkä jalo kaula. Ylälinja vielä hieman kaareva. Pitkähkö
luisu lantio. Hyvä syvä rintakehä. Eturinta saa vielä täyttyä. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa.
Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu vielä kovin kapeasti takaa, löysästi edestä ja voimattomalla takaaskeleella. Kookas pentu. Tarvitsee paljon aikaa tasapainottuakseen. Rodunomainen olemus. Suloinen
käytös. Erinomainen väri. Hyvin esitetty.
PEN1
NARTUT
Riveran All Blue Moon 14617/10
8kk, erittäin hyväntyyppinen kaunislinjainen narttu, jolla hyvä sukupuolileima. Erittäin kaunis pitkä
nartun pää, jossa hyvät pään tasot. Kaunis huulilinja. Hyvät silmät. Purenta ok. Kaunis pitkä jalo kaula.
Hyvä ylälinja. Ikäisekseen runko ja eturinta ok. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä
reisi. Liikkuu kun malttaa hyvällä pitkällä askeleella ja yhdensuuntaisesti ikäisekseen. Kaunisraaminen
pentu. Rodunomainen olemus ja käytös. Hyvin esitetty. Hyvä sininen väri.
PEN2 KP
Shaggy Friends Cora Lee 20391/10
8kk erinomaista tyyppiä oleva narttupentu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pitkä pää, jossa lähes
yhdensuuntaiset tasot. Upea jalo kaula. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen erittäin hyvä runko ja ylälinja.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Liikkuu ikäisekseen
yhdensuuntaisesti ja erinomaisella sivuaskeleella. Iloinen rodunomainen olemus ja käytös. Lupaava
pentu, jolla hienot raamit mihin kasvaa. Hyvä väri. Hyvin esitetty.
PEN1 KP ROP-PENTU
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi 16551/09
18kk erinomaista tyyppiä. Kookas ja hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää, johon toivoisin
aavistuksen pidemmän kuono-osan. Hieman karkea kallo-osa. Riittävästi otsapengertä. Purenta ok.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä rungon syvyys ja tilavuus. Hieman lyhyehkö rintakehä.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti erittäin
hyvin joustavalla askeleella. Ryhdikäs kokonaisuus. Hyvä väri. Rodunomainen olemus ja käytös.
Hyvin esitetty.
NUO ERI1 PU1 SERTI VSP
Grande Gremin's Aldore 17764/09
18kk keskikokoinen vahvarakenteinen nuori uros. Erittäin voimakas pitkä pää, jossa hyvät pään tasot.
Kuonon ja kallon vahvuus tasapainossa. Hyvä kaula. Selvä säkä. Pitkähkö luisuhko lantio, joka tekee
ylälinjasta aavistuksen kaarevan tässä vaiheessa. Riittävän syvä runko , mutta eturinta ja runko saa
vielä täyttyä. Melko pysty olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Voimakas luusto.

Liikkuu vielä erittäin löysästi edestä, muilta osin hyvin. Saisi kantaa itseään hieman paremmin
liikkeessä. Hyvä käytös ja rodunomainen olemus. Hyvin esitetty.
NUO EH2
AVOINLUOKKA
Dekameron 58832/09
2,5v Kookas voimakasrakenteinen hyvät mittasuhteet omaava uros. Voimakas uroksen pää, jossa hyvät
mittasuhteet ja pään tasot. Runsaasti huulta. Ilmettä häiritsee turhan avoimet alaluomet. Hieno kaula.
Selvä säkä ja hyvä ylälinja. Oikea rungon muoto ja syvyys, mutta saa täyttyä melkoisesti. Hyvin
kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti
hyvällä askelpituudella, kuitenkin melko löysästi edestä. Ryhdikäs näyttävä kokonaisuus, jolla
valtavasti raameja johon täyttyä. Hyvin esitetty. Rodunomainen olemus ja käytös.
AVO ERI1 PU3 VASERT
VALIOLUOKKA
Bonel Zardoz 46710/07
3v Keskikokoinen valiouros, jolla hyvät mittasuhteet. Pitkä uroksen pää, johon toivoisin enemmän
otsapengertä. Yhdensuuntaiset pään tasot. Hyvä ilme ja silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rungon
syvyys. Riittävä eturinta ja rungon vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva
luuston vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella. Ryhdikäs kokonaisuus. Hyvä
väri. Rodunomainen olemus ja käytös. Hyvin esitetty.
VAL ERI1 PU2
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Herdolf Ellen Ripley 14134/09
20kk Erittäin hyvän tyyppinen. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet, hyvin narttumainen. Oikealinjainen
nartun pää, jossa yhdensuuntaiset tasot. Rodunomainen ilme. Hyvä huulikulma. Pitkä kaunis kaareva
kaula, joka saisi liittyä runkoon sulavammin. Kehittymätön säkä, muuten hyvä ylälinja. Eriasentoiset
lavat. Pysty olkavarsi, josta johtuen niukasti kulmautunut edestä. Hyvä rungon syvyys. Hyvät
kulmaukset takana. Riittävä luuston vahvuus. Liikkuu löysästi edestä ja askeleessa saisi olla enemmän
voimaa ja pituutta. Hyvä sininen väri. Suloinen olemus. Rodunomainen käytös.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Denim Danes Jungle Julia 11947/08
3v erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis pitkä nartun
pää, jossa otsapenger voisi olla selvempi. Kaunis ilme ja huulikulma. Hyvä kaula. Aavistuksen kaareva
ylälinja. Eturinta ja runko saisivat olla täyteläisemmät. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä
ja takaa. Riittävä luuston vahvuus. Liikkuu leveästi ja löysästi edestä ja hieman voimattomasti takaa.
Rodunomainen olemus ja käytös. Hyvin esitetty.
AVO EH2

Kozmic Blue's Lady 29669/08
2v Keskikokoinen narttu, jolla melko hyvät mittasuhteet. Vahva nartun pää, johon toivoisin aavistuksen
pidemmän kuono-osan ja kauttaaltaan hieman jalommaksi. Kuonon selkä saisi olla suorempi. Pitkä
vahva kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä rungon ja eturinnan vahvuus. Aavistuksen pitkä lanneosa.
Tasapainoisesti ja riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu löysästi
edestä, muilta osin ok. Hyvä väri. Rodunomainen käytös ja olemus.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Saradane's It's Our Lady 27807/07
3,5v valionarttu, joka on erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet. Vahva nartun pää, jossa kuitenkin
selvä sukupuolileima. Hyvät pään tasot ja otsapenger. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen täyteläinen
eturinta ja runko, hieman pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu löysästi
edestä, muilta osin erittäin hyvin hyvällä askelpituudella. Kaunis tasapainoinen valionarttu, joka on
tittelinsä arvoinen. Hyvä väri. Rodunomainen käytös.
VAL ERI1 PN1 ROP

