
KANKAANPÄÄ 10.4.2010  

tuomari: RONY DOEDIJNS Hollanti 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

SARADANE’S LEGEND V RITZYPAL’S FIN57504/09 

Nuori uros. Tarvitsee aikaa kypsyäkseen ja enemmän itseluottamusta. Riittävä luusto ja substanssi 

ikään. Kiva pään profiili. Korrekti ylälinja. Kiva yleiskunto. Tarvitsee vahvistua, kehittää enemmän 

draivia ja voimaa liikkeeseen. Lupaava. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

SARADANE’S LOVE IS BLACK FIN57507/09 

Kiva narttupentu. Tarvitsee hieman itseluottamusta mutta erittäin feminiininen ääriviivoiltaan. 

Kohtalaisen yhdensuuntaiset linjat. Neliömäinen. Kohtalainen luusto ja kulmaukset. Tarvitsee 

kypsyä, vahvistua ja kehittää lisää voimaa ja draivia liikkeeseen. Erittäin lupaava. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

DANEMANIAN TENORI FIN62265/08 

Nuori uros joka tarvitsee paljon aikaa kypsyäkseen. Pää voisi olla hienostuneempi. Vilkkuluomi 

näkyy liikaa. Tarvitsee tasapainoisuutta etuosaan. Toivoisin paremmat takakulmaukset. Ylälinja 

voisi olla kiinteämpi. Tarvitsee kehittää lisää voimaa ja draivia liikkeeseen. Merkit voisi olla 

paremmat. 

JUN EH1 

 

JÄTTILÄISEN X-ELLIOT GB FI40748/09 

Nuori uros. Tarvitsee paljon aikaa kypsyäkseen. Tarvitsee lisää raajoihin korkeutta. Riittävä luusto. 

Korrekti pään profiili. Riittävän yhdensuuntaiset linjat. Liian avonaiset silmät. Tarvitsee 

vahvemmat välikämmenet. Korrektit takakulmaukset. Tarvitsee vahvemman ylälinjan. Liike saisi 

olla yhdensuuntaisempi ja tarvitsee kehittää lisää voimaa ja draivia.. Merkit voisi olla paremmat. 

JUN H 

 



NUORTENLUOKKA 

 

HEKSUTASUBODY’S AKHILLEUS FIN55347/08 

Hyvänkokoinen uros mutta toivoisin vahvempaa luustoa ja enemmän substanssia. Hyvin kehittynyt 

pää ja korrektit yhdensuuntaiset päänlinjat. Hyvät silmät ja ilme. Todella heikko takaa. Tarvitsee 

lisää voimaa ja draivia liikkeeseen. Tarvitsee tasapainoisemman etuosan. Liian viisto lantio. Ihana 

väri ja kunto. 

NUO H 

 

JÄTTILÄISEN VERGELIUS FIN56907/08 

Uros hyvää kokoa ja hyvät mittasuhteet. Riittävä luusto ja substanssi. Toivoisin enemmän 

itseluottamusta kehässä. Pää voisi olla hienostuneempi. Liian avonaiset silmät. Tarvitsee 

tasapainoisuutta etuosaan. Korrektit käpälät. takakulmaukset voisi olla paremmat. Ylälinja voisi olla 

tasaisempi. Liikkeet ok. 

NUO EH1 

 

VENCO V’T BUITENGEBEUREN FI46075/09 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

HENEVAZ HAPPY HARLEKIN FIN19010/03 

7-vuotias uros. Hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä luusto ja substanssi. Kiva pään profiili ja 

korrektit yhdensuuntaiset linjat. Hyvä kaula ja ylälinja. Korrekti runko ja takakulmaukset. Voisi olla 

vahvemmat välikämmenet. Liikkeet ok. Väri ja merkit riittävät. 

AVO ERI1 PU1 VSP SERTI 

 

JÄTTILÄISEN ROBUST ROCKER FIN53237/07 

Hyvänkokoinen uros, hyvät mittasuhteet. Riittävä luusto ja substanssi. Pää voisi olla 

hienostuneempi. Kivat silmät. Toivoisin hieman enemmän stoppia. Tarvitsee tasapainoisuutta 

etuosaan. Hyvin kehittynyt runko. Korrekti ylälinja, lantio ja hännän kiinnitys. Korrektit taka 

kulmaukset. Hyvässä yleiskunto ja väri. Liikkeessä saisi olla enemmän voimaa ja draivia. 

AVO EH2 

 

LESTAT EL’ SANTH-INOR FIN54744/07 

Uros jolla hyvä luusto ja substanssi mutta tarvitsee hienostuneemman pään. Todella raskas huulien 

profiili. Liian avonaiset silmät. Tarvitsee tasapainoisuutta etuosaan. Kääntää tassuja ulospäin. Hyvin 

kehittynyt runko. Riittävät takakulmaukset. Liike ei ole yhdensuuntaista. Hieman pihtikinttuinen 

takaa Tarvitsee lisää voimaa ja draivia. Ihana yleiskunto ja temperamentti. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

HOPPINGHAM’S FACT DUTY AULIS FIN12018/05 



Uros jolla hyvä luusto ja substanssi.  Korrektit mittasuhteet. Korrekti pään profiili ja pään linjat. 

Hyvät silmät. Erittäin hyvä kuono ja kallo. Voisi olla tiiviimmät käpälät. Hyvin kehittynyt runko. 

Korrektit takakulmaukset. Riittävä ylälinja. Saisi olla enemmän voimaa ja draivia sekä sujuvuutta 

liikkeessä. 

VAL ERI1 PU2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

HOPPINGHAM’S AMERICAN LOVE STORY FI34350/09 

Erittäin kiva nuori narttu. Hänen täytyy tottua lattiaan. Hyvä tyyppi, koko ja temperamentti. Erittäin 

kiva feminiininen pää ja yhdensuuntaiset linjat. Ihanat silmät. Tarvitsee hieman lisää stoppia. 

Korrekti ylä- ja alalinja. Tyypilliset kulmaukset. Liikkeen tarvitsee kehittyä. Riittävä väri ja merkit. 

JUN ERI1 PN2 VASERT 

 

JÄTTILÄISEN XL-PINK FI40749/09 

JUN POISSA 

 

MAGIC ALAUNT GRAMMA FI45586/09 

Nuori narttu joka tarvitsee paljon aikaa kypsyäkseen. Hän tarvitsee hieman lisää kokoa ja 

substanssia. Feminiininen pää. Riittävän yhdensuuntaiset linjat. Tarvitsee tasapainoisuutta etuosaan. 

Ylälinja saa kehittyä. Hyvin kehittynyt runko. Normaalit kulmaukset takana. Liike saa parantua. 

Hyvä väri ja yleiskunto. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

BORDEAUX CHATEAUX MARGOT FIN51739/08 

Narttu jolla oikea koko ja mittasuhteet. Korrekti temperamentti. Kivasti kehittynyt pää ja tyypilliset 

linjat. Korrekti pigmentti. Ylälinjan tarvitsee olla vahvempi ja tasaisempi. Hyvin kehittynyt runko. 

Kiva etuosa. Hyvin kehittyneet käpälät. Vaivaton liikkuja. Väri ja merkit ok. 

AVO EH4 

 

HOPPINGHAM’S POEM OF A ROSE FIN17737/06 

Nuori narttu joka tarvitsee hieman lisää itsevarmuutta kehään. Riittävä luusto ja substanssi. 

Korrektit mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme sekä korrektit korvat. Ihana kaula ja ylälinja. 

Hieman liian syvä lantio. Korrektit etu- ja takakulmaukset. Hyvin kehittyneet käpälät. Korrekti 

runko. Liikkeen tulisi olla samansuuntaisempi ja omata enemmän voimaa ja draivia. 

AVO ERI2 PN3 

 

JÄTTILÄISEN PIONI FIN38433/07 

Narttu jolla korrekti koko ja mittasuhteet. Riittävä luusto ja substanssi. Korrekti pään profiili mutta 

toivoisin paremman stopin. Korrekti pigmentti. Korrekti eturinta. Takakulmaukset voisi olla 



paremmat. Riittävän tasapainoinen edestä. Liikkeeseen tulisi kehittyä enemmän voimaa ja draivia 

sekä toivoisin tasaisempaa ylälinjaa. Kiva yleiskunto ja väri.  

AVO ERI3 PN4 

 

JÄTTILÄISEN QUERCUS ROBUR FIN44990/07 

Feminiininen narttu jolla riittävä luusto ja substanssi. Feminiininen pään profiili, riittävän tasaiset 

linjat. Nenän pigmentti saisi olla vahvempi. Tarvitsee tasapainoisuutta etuosaan. Ylälinja saisi olla 

vakaampi. Korrektit takakulmaukset. Hänellä saisi olla enemmän itseluottamusta. Liike voisi 

kehittyä vahvemmaksi ja enemmän draivia. 

AVO EH 

 

JÄTTILÄISEN SUUKKOSUU FIN28524/08 

Feminiininen narttu. Toivoisin vahvempaa luustoa ja substanssia. Feminiininen pää ja ilme. Kivat 

silmät. Erittäin hyvä pigmentti. Voisi olla vakaampi ylälinja. Normaalit kulmaukset takana. 

Tyypilliset käpälät. Toivoisin enemmän voimaa ja draivia liikkeeseen. Väri ja merkit ok. 

Temperamentti ja esitys ok. 

AVO EH 

 

SOMOGY GYÖNGYE AMAZON FIN32161/08 

Erittäin kiva narttu jolla paljon luustoa ja substanssia. Korrekti pään profiili ja riittävän 

yhdensuuntaiset linjat. Silmien muoto voisi olla parempi. Ylälinja voisi olla vakaampi mutta 

ihastuttava kaula. Normaalit kulmaukset. Ideaalisti hänellä voisi olla pidemmät raajat. Hyvät merkit 

ja kunto. Vapaa ja vaivaton liikkuja. 

AVO ERI1 PN1 ROP SERTI 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

KENNEL JÄTTILÄISEN 

Neljän ryhmä. Korrekteja kooltaan ja mittasuhteiltaan. Osalla heistä olisi saanut olla enemmän 

itseluottamusta. Voisivat olla yhtäläisempiä tyypiltään. Hyvät liikkeet. Kivasti esitetty. 

KASV1 

 

 

keltainen ja tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

CHIC CARELIA’S FORGET-ME-NOT FI53165/09 

Hyvin kaunis nuori uros.  Tarvitsee kehä harjoitusta mutta hänellä on kaunis pää ja ilme. 

Erinomainen luusto ja substanssi. Tyypilliset kulmaukset. Korrekti runko ja ylälinja ikäisekseen. 

Tarvitsee kehittyä liikkuessa. Hyvä väri ja kunto. Hyvin lupaava. 

PEN1 KP ROP-PENTU 



 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

EDENDANE’S MONA LISA SMILE FI48907/09 

Feminiinen narttu. Tarvitsee aikaa kypsyäkseen mutta hänellä on hyvät mittasuhteet. Riittävä 

luusto. Aavistuksen avoimet silmät. Ylälinja saisi olla vakaampi. Tyypilliset kulmaukset. 

Ihastuttava väri ja kunto. Liikkeen tulee olla yhdensuuntaisempi ja kehittää lisää voimaa ja draivia. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

CROWBAY’S WIND DIESEL FI42267/09 

Uros jolla korrekti koko ja mittasuhteet. Tyypillinen luusto ja substanssi. Kiva pään profiili ja 

tyypilliset yhdensuuntaiset linjat. Korrekti pigmentti ja maski. Hyvin kehittynyt runko ikään. 

Korrektit kulmaukset. Ylälinja saisi olla vakaampi. Liike saisi omata enemmän voimaa ja draivia 

sekä olla yhdensuuntaisempi. Hyvä väri ja pigmentti. Kiva temperamentti. 

JUN ERI2 PU3 

 

GOLDGIRLS ONE MAN SHOW FI37924/09 

JUN POISSA 

 

GOLDGIRLS OUT OF MY WAY FI37927/09 

Ihastuttava nuori tiikerijuovainen uros. Erittäin kaunis tyyppi, koko ja temperamentti. Hyvä pään 

profiili, tyypilliset silmät ja ilme. Erinomainen pigmentti. Ihastuttava kaula, ylä- ja alalinja. Hyvin 

kehittynyt eturinta. Tyypilliset kulmaukset. Ihastuttava väri ja kunto. Vapaa ja vaivaton liikkuja. 

Hyvin esitetty. 

JUN ERI1 PU1 VSP SERTI 

 

NUORTENLUOKKA 

 

GENEDDA IGNI ET FERRO FIN37466/08 

Erittäin kiva uros. Todella sääli että hänen purentansa ei ole korrekti. Kulma ja etuhampaat eivät ole 

oikein asettuneet. Tämän takia alempi arvostelu. Ihastuttava pää, profiili ja ilme. Tyypillinen luusto 

ja substanssi. Erinomaiset käpälät. Ihastuttava kunto . Liike saa kehittyä voimakkaammaksi ja 

paremmalla draivilla. Hyvin esitetty. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

CHIC CARELIA’S CAMELOT FIN49317/07 



AVO POISSA 

 

DOGIWOGIN EIFFEL FIN14103/08 

Uros joka on kooltaan ja mittasuhteiltaan korrekti. Korrekti pään profiili. Kivat silmät ja pigmentti. 

Korrekti maski. Ranteet kääntyvät. Tarvitsee tasapainoisuutta eteen seisoessa ja liikkeessä. Riittävä 

eturinta. Hyvin kehittyneet kylkiluut. Normaalit takakulmaukset. Tyypillinen lantio ja hännän 

kiinnitys. Korrektit käpälät. Kiva väri. Liike saa kehittyä voimakkaammaksi ja paremmalla 

draivilla. Hännän kanto saisi olla parempi liikkeessä.  

AVO EH2 

 

MEHERZUGI SORRENTO FIN38028/08 

AVO POISSA 

 

RED RUBLEV DROGHADA FIN38567/06 

Todellinen uros. Erittäin hyvä koko, tyyppi ja temperamentti. Hieman raskas kallo ja korvat. 

Riittävän yhdensuuntaiset linjat. Kivat silmät ja ilme. Erinomainen eturinta ja kylkiluut. Tyypilliset 

kulmaukset. Erinomainen lantio ja hännän kiinnitys. Kantaa hännän liian paljon selän päällä 

liikkeessä. Liikkeet ok. Kiva väri ja kunto. Oikein hyvin esitetty. Kiva rodun edustaja. 

AVO ERI1 PU2 VASERT 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

CROWBAY’S WIND OF JOY FI42264/09 

Erittäin kiva narttu. Tarvitsee aikaa kypsyäkseen ja lisää itseluottamusta kehään mutta on riittävä 

luusto ja substanssi. Kiva pään profiili. Erinomainen pigmentti. Tyypilliset kulmaukset. Liikkeen 

tulee kehittyä voimakkaammaksi ja paremmalla draivilla. Kiva väri ja kunto. Neuvoisin kehä 

harjoittelua yhdessä.  

JUN ERI2 PN3 VASERT 

 

CROWBAY’S WIND STAR FI42261/09 

Nuori narttu. Tarvitsee aikaa kypsyäkseen ja kehittyäkseen. Tarvitsee kehä harjoitusta. Erittäin 

kauniisti seisoo. Toivoisin vahvempaa alaleukaa. Kivat silmät ja ilme. Riittävät kulmaukset. 

Rungon tarvitsee vielä kehittyä. Kiva väri ja kunto. Liikkeen tarvitsee kehittyä. Tarvitsee liikkua 

yhdensuuntaisemmin paremmalla voimalla ja draivilla. 

JUN EH3 

 

GOLDGIRLS ONE FOR ME FI37930/09 

Erittäin Kaunis tiikerijuovainen narttu. Kaunis tyyppi, koko ja temperamentti. Tyypillinen luusto ja 

substanssi. Kiva pää ja ihastuttavat silmät ja ilme. Hyvin kehittynyt eturinta. Korrekti runko ikään. 

Erinomainen lantio ja hännän kiinnitys. Korrektit kulmaukset. Liike ok ikään. Kiva kunto ja väri. 

Oikein hyvin esitetty. 

JUN ERI1 PN2 SERTI 



 

LOVE-DANE’S FAWNJÄTTILÄISEN FI36796/09 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

CHIC CARELIA’S DEBORAH FIN41624/08 

Narttu jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä luusto ja substanssi. Voisi olla parempi purenta. Ei 

ole 100% saksipurenta. Saisi olla yhdensuuntaisemmat pään linjat. Riittävä pigmentti. Riittävä 

eturinta. Korrektit kulmaukset. Hyvin kehittynyt runko. Tarvitsee liikkua yhdensuuntaisemmin 

paremmalla voimalla ja draivilla. Voisi olla iloisempi kehässä.  

NUO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

RITZYPAL’S CHARMED QUEEN FIN48828/06 

Kiva narttu. Erittäin hyvä luusto ja substanssi. Korrektit mittasuhteet. Kiva pää ja yhdensuuntaiset 

linjat. Tyypillinen pigmentti ja silmät. Korrekti eturinta ja runko. Tyypilliset takakulmaukset. 

Erinomainen lantio ja hännän kiinnitys. Hyvä väri ja kunto. Liikkeet ok. Oikein hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PN1 ROP RYP-2 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

LIMBUS VOM HAUSE WAGNER FIN57480/08 

Uros jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä luusto ja substanssi. Pää voisi olla hienostuneempi. 

Toivoisin yhdensuuntaisemmat linjat ja enemmän pään pituutta. Kivat silmät. Tyypilliset 

kulmaukset. Tarvitsee vahvemmat ranteet seisoessa. Tyypillinen ala- ja ylälinja. Hyvä väri ja kunto. 

Erinomainen lantio ja hännän kiinnitys. Oikein hyvin esitetty. 

AVO ERI2 PU3 VASERT 

 

SARADANE’S FLIRTY BOY FIN40542/05 

Iso uros. Toivoisin paremmat mittasuhteet. Pää voisi olla hienostuneempi. Yhdensuuntaiset linjat 

ok. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Tarvitsee paremman ylälinjan. On karpinselkäinen nyt. 

Hieman luisu lantio. Kiva väri ja kunto. Tarvitsee liikkua yhdensuuntaisemmin paremmalla 

voimalla ja draivilla. Kiva temperamentti ja esittäminen.  

AVO H 

 

SARADANE’S KING KRYPTONITE FIN22909/08 



Ihastuttava sininen uros. Ei suurin kooltaan mutta oikein hyvät mittasuhteet. Kiva pään profiili ja 

riittävän yhdensuuntaiset linjat. Ihastuttavat silmät ja ilme. Erinomainen ylä- ja alalinja. Erittäin 

hyvä lantio ja hännän kiinnitys. Hieman löysät olkapäät. Kiva väri ja kunto. Liikkeet ok. Kiva 

temperamentti ja esittäminen. 

AVO ERI1 PU2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

SARADANE’S KING V THE RING FIN22906/08 

Kiva uros tyypiltään, kooltaan ja temperamentiltaan. Erittäin hyvät mittasuhteet. Korrekti luusto ja 

substanssi. Kiva pään profiili, korrektit yhdensuuntaiset linjat ja hyvä stoppi. Kiva huulien profiili. 

Tyypilliset silmät ja ilme. Hyvin kehittynyt runko. Korrekti ylälinja. Tyypilliset kulmaukset. Kiva 

väri ja kunto. Liikkeet ok. Oikein hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PU1 VSP  

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

EVANESCENCE VOM NAPOLEONSTEIN FIN46037/09 

Tämä narttu tarvitsee lisää itseluottamusta ja paljon aikaa kypsyäkseen temperamentiltaan ja 

rakenteeltaan. Tarvitsee lisää substanssia ja luustoa. Feminiininen pää. Korvien kanto voisi olla 

parempi. Purenta ei ole 100% korrekti. Karpinselkä. Kohtalaiset kulmaukset. Kiva väri. Liike saisi 

olla parempi. 

JUN T 

 

NUORTENLUOKKA 

 

BONEL ÅXANA FIN30441/08 

Korrektin kokoinen sininen narttu. Saisi olla enemmän itseluottamusta kehässä. Hieman pitkä 

lanneosa. Kiva pään profiili. Kivat silmät. Toivoisin paremman stopin. Saisi olla hieman vahvempi 

edestä, kääntää käpälät. Ylälinja saisi olla vakaampi ja tasaisempi. Korrekti lantio ja hännän 

kiinnitys. Korrektit takakulmaukset. Kiva väri ja kunto. Liikkeeseen tulee kehittyä enemmän 

voimaa ja draivia. 

NUO EH1 

 

ANASTASIA FIN33971/07 

Narttu jolla korrekti koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä luusto ja substanssi. Pää voisi olla 

hienostuneempi. Korvien kiinnitys ja kanto voisi olla parempi. Kiva etuosa ja käpälät. Voisi olla 

vahvemmat välikämmenet. Normaalit kulmaukset takana. Hyvin kehittynyt runko. Ylälinja voisi 

olla vakaampi. Liikkeen tarvitsee kehittyä voimakkaammaksi ja saada enemmän draivia, etenkin 

takaa. Kiva temperamentti ja esittäminen. 

NUO EH 

 



AVO narttu 

 

BEATA FIN53131/06 

Feminiinen narttu. Erinomaiset mittasuhteet, koko ja luusto. Kiva pään prodiili. Korrektit 

yhdensuuntaiset linjat. Kivat silmät ja ilme. Kiva etuosa ja käpälät. Toivoisin hieman vakaamman 

ylälinjan. Hieman luisu lantio. Normaalit takakulmaukset.  kiva väri ja kunto. Liikkeet ok, mutta 

toivoisin enemmän voimaa ja draivia. Oikein hyvin esitetty. 

 AVO ERI4 

 

KOZMIC BLUE’S LADY FIN29669/08 

Narttu jolla oikea koko ja mittasuhteet. Kiva pään profiili. Riittävän yhdensuuntaiset linjat. Kivat 

silmät. Voisi olla tasapainoisempi etuosa. Korrektit kulmaukset. Tyypillinen lantio ja hännän 

kiinnitys. Kiva väri ja kunto. Liike voisi kehittyä hieman voimakkaammaksi ja enemmän draivia 

takaa mutta hän on vaivaton liikkuja. Kiva temperamentti ja esittäminen. 

AVO ERI3 PN3 

 

SARADANE’S IRON DREAM FIN27806/07 

Kiva narttu jolla erinomainen luusto ja substanssi sekä korrektit mittasuhteet. Vahva mutta 

feminiininen pää jossa erinomaiset yhdensuuntaiset linjat ja riittävä stoppi. Riittävä eturinta, hyvin 

kehittynyt runko. Korrektit kulmaukset. Tulisi olla tiiviimmät ranteet. Kiva väri ja kunto. 

Liikkeeseen tulisi kehittyä enemmän draivia takana. Kiva temperamentti ja esittäminen. 

AVO ERI2 PN2 VASERT 

 

SARADANE’S IRON IZELLE FIN27804/07 

Erittäin kiva sininen narttu. Ihastuttava silhuetti. Erittäin hyvä luusto ja substanssi. Ihastuttava pään 

profiili ja ilme. Erinomaisen yhdensuuntaiset linjat. Ihastuttavat silmät. Erinomainen etuosa ja 

käpälät. Hyvin kehittynyt runko. Korrektit takakulmaukset. Korrekti ylä. ja alalinja. Erinomainen 

lantio ja ylälinja. Hieman iloinen hännänkanto liikkeessä. Ihastuttava turkin kunto ja väri. Vaivaton 

liikkuja. Oikein hyvin eristetty. 

AVO ERI1 PN1 ROP SERTI 

 

SARADANE’S KEEP UP GIRL FIN22912/08 

Tarvitsee lisää kehä treeniä. Hyvä luusto ja riittävät kulmaukset. korrekti pään profiili ja korrektit 

yhdensuuntaiset linjat. Oikein kivat silmät ja ilme. tarvitsee tasapainoisemman etuosan. Toivoisin 

enemmän eturintaa. Ylälinja voisi olla vakaampi. Iloinen hännänkanto. Kiva väri ja kunto. Liikkeen 

tulee olla voimakkaampi  ja tarvitsee kehittyä maatavoittavammaksi, draivia ja lisää voimaa. 

AVO EH 

 

SARADANE’S KISS MY BLUE AS FIN22911/08 

Tämä narttu tarvitsee vahvemman henkisen kunnon. Juuri nyt hän ei ole kovin iloinen kehässä. 

Oikein kiva tyyppi ja kaunis pää ja ilme sekä yhdensuuntaiset linjat. Voisi olla hieman enemmän 

stoppia. Toivoisin tiiviimmät käpälät. Normaalit kulmaukset. Ylälinja voisi olla vakaampi. kiva väri 

ja kunto. Liikkeen tulee olla vahvempi ja kehittyä voimakkaammaksi ja enemmän draivia. Toivon 

että hänen kehä temperamentti kehittyy. 



AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

SARADANE’S INVICIBLE LOVE FIN27801/07 

Narttu jolla korrekti koko ja mittasuhteet. Hän on hieman pitkä. Hyvä luusto ja substanssi. 

Toivoisin hieman tasapainoisempaa etuosaa, etenkin ranteisiin. Korrekti pään profiili. Silmien 

muoto voisi olla parempi ja silmät hieman avonaiset. Korrektit takakulmaukset ja lantio. Hyvin 

kehittynyt runko. Kiva väri ja kunto. Liikkeen tulee olla vahvempi ja kehittää lisää voimaa ja 

draivia. Vakaa temperamentti. 

VAL ERI1 PN4 

 

SARADANE’S IT’S OUR LADY FIN27807/07 

Narttu jolla korrekti koko ja mittasuhteet sekä riittävä luusto ja substanssi. Korrekti pään profiili ja 

kivat yhdensuuntaiset linjat. Ihastuttava kaula. Ylälinja voisi olla vakaampi. Tarvitsisi hieman 

enemmän eturintaa. Kohtalaiset etukulmaukset, korrektit takana. Oikein kiva väri ja kunto. tarvitsee 

tasapainoisuutta eteen, etenkin ranteisiin ja käpäliin. Liikkeen tulee kehittää lisää voimaa ja draivia. 

VAL ERI2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

KENNEL SARADANE’S  

Oikein kiva ryhmä, todella samankaltaisia tyypiltään. Ihastuttavat pään profiilit ja kivat 

yhdensuuntaiset linjat. Tyypillinen luusto, substanssi ja silhuetti. Oikein kivat liikkeet. Oikein hyvin 

esitetty. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-KASV1 

 

 

 

 

 

 


