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Keltainen ja tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Forget-Me-Not 53165/09
JUN POISSA
Crowbay’s To Be A Wind 42265/09
Erinomaista tyyppiä edustava junior uros. Jolla hyvä koko ja ryhti. Hyvät pään linjat j apituus, oikea
malli. Oikea purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulan pituus. Hyvä luusto ja käpälät, samoin
kulmaukset. Eturinta ja runko saavat vielä voimistua. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä hieman
löysästi. Hyvä käytös. Hyvin lupaava.
JUN ERI1 PU1 SERTI ROP
Ingnatiu’s Aristo Acropol 52172/09
Hyvän tyyppinen ja kokoinen, hieman lyhytrunkoinen uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Oikea
purenta. Tummat silmät. Turhan paljon huulia. Vahva kaula ja luusto. Hyvät käpälät. Sopivat
kulmaukset. Runko saa vielä voimistua. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä käytös.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Red Rublev Tabula Rasa 10097/09
Hyvän tyyppinen, erittäin hyvän kokoinen uros, joka kauttaaltaan saisi olla voimakkaampi. Hyvät
pään linjat ja pituus. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Hyvät käpälät.
Eturinta ja runko saavat vielä voimistua. Turhan suora olkavarsi, riittävä polvikulma. Liikkeessä
turhan korkea häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä käytös. Vielä kesken kehityksen.
NUO H
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Crowbay’s Wind of Joy 42264/09
Tyypiltään erittäin hyvä narttu, hyvä koko. Hyvät pään linjat ja pituus, hieman loiva otsapenger. Pää
saa vielä tulla kookkaammaksi. Oikea purenta. Tummat silmät. Sopiva kaulan pituus. Hieman
jyrkähkö niskalinja johtuen suorasta etukulmauksesta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko ja
polvikulma. Saisi liikkua paremmalla etuaskeleella. Hyvä käytös.

JUN EH1
Red Rublev Ruby Stridercitnalta 59431/09
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, seistessä hyvin kaunis narttu. Hyvät pään linjat ja pituus.
Oikea purenta. Tummat silmät. Hieman avonaiset luomet ja näkyvät vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä
kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Pitkä lanneosa. Hyvät kulmaukset. Hieman
luisu lantio ja pyöreä lanne-osajoista johtuen liikkuu lyhyellä taka-askeleella. Hyvä käytös.
JUN H
AVOINLUOKKA
Heritage Hill’s Myles Of Style 59355/08
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu, hyvät mittasuhteet. Hyvät pään linjat, pituutta
voisi olla enemmän, loiva otsapenger. Oikea purenta. Tummat silmät. Sopiva kaulan pituus. Hyvä
luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, hieman suorat etukulmaukset, sopiva polvikulma. Liikkuu
hieman lyhyellä askeleella ja saisi olla liikkeessä enemmän draivia. Rauhallinen käytös.
AVO EH1
Red Rublev Ono 22775/08
Hyvän tyyppinen narttu, jossa saisi olla kaikkea hieman enemmän. Hyvät pään linjat, mutta pituutta
saisi olla enemmän. Oikea pään malli, oikea purenta. Hyvät silmät ja korvat. Luusto saisi olla
vahvempi. Hyvät käpälät. Kapea eturinta, lyhyt rintakehä. Niukat kulmaukset. Liikkuu sopivalla
askelpituudella. Hyvä juovutus ja pohjaväri. Hyvä käytös.
AVO H
VALIOLUOKKA
All About The Daisy Chain 39796/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Oikea purenta. Avonaiset
silmäluomet häiritsevät. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Turhan voimakas eturinta. Hyvä
runko ja kulmaukset, pehmeä selkä. Liikkuu vaivattomasti, pitkällä askeleella, edestä hieman leveä.
Hyvä käytös.
VAL ERI1 PN1 VSP

Musta ja harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C’mon Everypody Get Up 17523/10
JUN POISSA

Jättiläisen X-Elliot Gb 40748/09
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt juniori uros, joka saisi olla korkearaajaisempi. Pitkä pää,
jossa yhtenäiset linjat. Loiva otsapenger. Oikea purenta. Hyvä kaulalinja. Ikäisekseen hyvin
kehittynyt eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Pehmeät ranteet ja hieman pitkät käpälät. Leveät
etuliikkeet, hyvä sivuaskel. Harvinaisen hyvä harlekiini väritys. Hyvä käytös.
JUN EH1
Jättiläisen Zarliini 16079/10
Hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava juniori uros, joka tarvitsee lisää
kehätotutusta. Hyvä pään pituus, kallo-osa saa vielä täyttyä ja purenta tiivistyä. Hyvä kaula, samoin
luusto ja käpälät. Hyvä runko. Turhan suora olkavarsi ja polvikulmaus saisi olla parempi. Hieman
luisu lantio. Lyhyt taka-askel, liikkeessä hieman korkea häntä. Pohjavärin tulisi olla valkoisempi.
Luonteen tulee vielä vahvistua.
JUN T
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Snowman 51019/05
Hyvän tyyppinen, erittäin hyvä koko. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus. Melko yhtenäiset
linjat, kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Oikea purenta. Turhan näkyvät vilkkuluomet häiritsevät.
Vekki korvat , hyvä kaula, samoin luusto, käpälät. Hyvä eturinta ja runko, etukulmaus saisi olla
parempi, sopiva polvikulma. Liikkuu hyvin kun haluaa, mutta ei tunnu viihtyvän kehässä. Hyvä
valkoinen pohjaväri, mutta niukanlaisesti laikkuja. Hyvä käytös vaikkakaan ei viihdy kehässä.
AVO H
Megappon Fantasticks 44213/08
Hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, joka rungoltaan hieman lyhyt. Hyvä pään pituus, melko
yhtenäiset linjat, oikea purenta. Hyvät silmät, vekki korvat. Vahva kaula. Hyvä luusto ja käpälät.
Hieman pukkijalkainen. Eturinta voisi olla parempi. Hyvä rungon malli, jossa pituutta voisi olla
enemmän. Luisu lantio, niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman ahtaasti ja lyhyellä
taka-askeleella. Hyvä valkoinen pohjaväri, jossa hyvin jakautuneet laikut. Ruskeita laikkuja päässä.
Hyvä käytös.
AVO H
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Robust Rocker 53237/07
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Loiva otsapenger.
Oikea purenta. Ilme voisi olla parempi. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. Hieman
pukkijalkainen. Hyvä eturinta ja runko, sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvin. Ei täysin selvä
mantteliväritys. Hyvä käytös.
VAL ERI2 PU2
RainMaster’s Vito Corleone 52893/07

Erinomainen tyyppi ja koko. Hieman pitkärunkoinen. Hyvät pään linjat ja pituus, oikeamalli. Oikea
purenta. Hyvät silmät. Kaunis kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Pitkä lanneosa.
Etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvä. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä harlekiini väritys.
Hyvä käytös.
VAL ERI1 PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
C’Mon Expected Choice 17528/10
Tyypiltään erittäin hyvä junior narttu, hyvä koko. Hyvät pään linjat, riittävästi pituutta. Oikea
purenta, avonaiset vaaleat silmät häiritsevät. Hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät käpälät. Vielä kovin
kevyt eturinta ja runko. Suora etukulma, sopiva kulma. Liikkuu melko hyvin. Hyvä käytös.
Tarvitsee aikaa kehittymiseen.
JUN EH2
Calcifer’s Amai 59009/09
Hyvän tyyppinen, mutta vielä kovin pentumainen, kesken kehityksen oleva juniori narttu. Hyvä
pään pituus, mutta voimakkuutta ja syvyyttä saa tulla lisää varsinkin kuono-osaan. Oikea purenta.
Hyvät silmät, vekki korvat. Kevyt luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja runko vielä kovin kevyet ja
kesken kehityksen. Suora olkavarsi ja hyvä polvikulma. Pyöreä lanneosa. Kevyet liikkeet. hyvä
pohjaväri ja harlekiini väritys. Hieman harmaita laikkuja. Hyvä käytös.
JUN T
Danemanian Uhkea Hbody’s Pamela 59867/09
Tyypiltään ja kooltaan hyvä juniori narttu. Hyvä pään pituus ja yhtenäiset linjat. Loiva otsapenger.
Purenta saa vielä tiivistyä. Hyvät silmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto. hyvät käpälät. Eturinta ja runko
saa vielä voimistua. Sopivat kulmaukset. Hieman pyöreä ylälinja. Liikkuu melko hyvin. Hyvä
pohjaväri, mutta laikut melko suuria ja turhan paljon harmaita alueita. Hyvä käytös.
JUN H
Genedda Periculo Meo 52028/09
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään linja ja pituus. Kallo-osa saa vielä
täyttyä. Oikea purenta. Vekkikorvat. Hyvä kaula linja. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja
runko saavat vielä kehittyä. Suora olkavarsi. Hyvä polvikulma. Etuosa painuu liikkeessä. Liikkuu
hyvällä askeleella ja kevyesti. Hyvä harlekiini väritys valkoisella pohjavärillä. Hyvä käytös.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP
Jättiläisen XL-Pink 40749/09
Hyvän tyyppinen, sopivankokoinen, vahvarakenteinen juniori narttu. Riittävä pään pituus,
yhtenäiset linjat, hieman kyömy kuononselkä. Hyvät silmät. Vahva kaula. Hyvä luusto ja käpälät.
Hieman lyhyt rintakehä. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä valkoinen pohjaväri.
Liian suuri musta alue toisessa kyljessä. Hyvä käytös.

JUN EH3
NUORTENLUOKKA
Danemanian Tähtisilmä 62268/08
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Pää saisi olla pidempi. Kallo-osa saa vielä
täyttyä. Melko voimakkaat kulmakaaret, Oikea purenta. Hieman avonaiset silmäluomet. Hyvä
kaula, samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Hieman löysä etuosa.
Liikkuu hyvin. Pohjaväri voisi olla valkoisempi. Hyvä käytös.
NUO ERI1 PN3 VASERT
AVOINLUOKKA
Great Gladiolus Antheia 54093/07
AVO POISSA
Jättiläisen Lutukka 13886/06
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, joka saisi olla hieman korkearaajaisempi. Hyvä pään
pituus ja yhtenäiset linjat. Loiva otsapenger. Hyvä purenta. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät.
Hyvä eturinta ja runko, sekä kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös. Olisi edukseen hoikemmassa
kunnossa.
AVO EH2
Mi’Havana Dragon 37541/08
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Seistessä hyvin tyylikäs. Pää saisi
olla hieman pidempi ja linjat yhtenäisemmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hyvä luusto ja käpälät.
Hieman pukkijalkainen. Eturinta saisi olla parempi. Turhan suora etukulmaus. Hyvä runko ja
polvikulma. Etuliikkeet saavat vielä kiinteytyä. Hyvä mantteli väritys. Hyvä käytös. Etuosa
pudottaa palkintosijaa.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Genedda Zymphatic Alien 38594/05
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Riittävä pään pituus, yhtenäiset linjat, loiva
otsapenger. Oikea purenta, tummat silmät. Hyvä kaulalinja. Voimakas eturinta. Hyvä luusto ja
käpälät. Hyvä runko ja kulmaukset. Leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel. Selkälinja painuu liikkeessä.
Riittävän puhdas pohjaväri. Hyvä käytös.
VAL ERI1 PN2
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Batseba 25999/99
VET POISSA

KASVATTAJALUOKKA
Kennel jättiläisen
Tasainen ryhmä, samantyyppisiä koiria. Saman malliset päät, hyvät rakenteet. Raajakorkeutta saisi
olla enemmän. Hyvät käytökset.
KASV KP ROP-KASV

Sininen
PENTULUOKKA
NARTUT
Oldstone’s DeMay-Dea 17770/10
Erittäin hyväntyyppinen, hyväkuntoinen narttu pentu. Hyvät pään linjat ja pituus. Hyvät silmät ja
korvat. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä, hyvä runko. Sopivat
kulmaukset. Liikkuu hyvin. Kaunis sininen väri. Hyvä käytös.
PEN1 KP ROP-PENTU
Riveran All Blue Moon 14617/10
Erittäin hyvän tyyppinen, hyväkuntoinen narttu pentu. Hyvä pään pituus, kallo-osa saa vielä täyttyä.
Oikea purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kehittynyt runko, hyvin
kulmauksin. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös.
PEN2 KP
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Bonel Ä-Yön Ducadam 52855/08
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, joka vielä kovasti kesken kehityksen. Pää saisi olla
pidempi, mutta siinä on yhteneväiset linjat. Oikea purenta. Sopiva kaulan pituus. Hyvä luusto ja
käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä voimistua. Vielä kovin suora etuosa. Sopiva polvikulma.
Liikkeessä korkea häntä. Ahtaat etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Hyvä käytös. Tarvitsee aikaa
kehittymiseen.
NUO EH1
Grande Gremin’s Aldore 17764/09
NUO POISSA
AVOINLUOKKA

Denim Danes Johnny Cash 11942/08
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros. Pää voisi olla pidempi ja jalompi. Oikea purenta. Hyvät
silmät ja korvat. Vahva kaula ja luusto. Hyvä runko. Etukulmaus saisi olla parempi. Hieman kapea
reisi. Voimaton takaosa, joka näkyy liikkeessä. Hyvä käytös.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Bonel Zardoz 46710/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros. Riittävä pään pituus. Loiva otsapenger. Hyvä purenta.
Hyvä kaula linja. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko, suora olkavarsi. Sopiva polvikulma. Liikkuu
hyvällä askeleella. Hyvä käytös.
VAL ERI1 PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Nolana’s Isaevskogo Podvorya 20960/10
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen juniori narttu. Sopiva pään pituus, hyvät linjat. Oikea
purenta. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja
runko sopivin kulmauksin. Hieman löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Selkä painuu liikkeessä.
Hyvä käytös.
JUN ERI1 PN1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Herdolf Ellen Ripley 14134/09
Hyväntyyppinen , kokoinen nuori narttu. Hyvät pään linjat, riittävästi pituutta. Oikea purenta.
Kevyet korvat. Sopiva kaulapituus. Hyvä luusto ja käpälät. Etuasentoiset lavat ja suora olkavarsi.
Hyvä runko ja sopiva polvikulma. Etuliikkeet kovin löysät. Hyvä käytös.
NUO H
Oldstone’s Cute Jadinella 14080/09
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivankokoinen nuori narttu, joka voisi olla lyhytrunkoisempi. Hyvät
pään linjat ja pituus. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Oikea purenta. Hyvä kaulalinja ja luusto.
Litteät käpälät. Hyvä eturinta ja runko, sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvin kun haluaa, hieman
ahdas edestä. Hyvä käytös.
NUO ERI1 PN3 VASERT
AVOINLUOKKA
Denim Danes Jungle Julia 11947/08

Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Hyvä pään pituus, yhtenäiset linjat. Loiva
otsapenger. Oikea purenta. Hyvä silmien väri. Hyvä kaulalinja. Sopiva luusto. Hyvät käpälät.
Eturinta voisi olla vahvempi. Hyvä runko, pyöreä lanneosa. Suora olkavarsi, sopiva polvikulma.
Hieman lyhyt taka-askel. Löysät etuliikkeet. Hyvä käytös.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Bonel Victoria 46546/05
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Kuono-osa voisi olla hieman syvempi ja
otsapenger selvempi. Hyvät päänlinjat. Hyvä kaula, luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko,
hieman pitkä lanneosa. Suora olkavarsi. Hyvä polvikulma. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös.
VAL ERI1 PN2
Denim Danes Jolie Jolene 11948/08
Hyvän tyyppinen ja kokoinen hieman urosmainen narttu. Hyvä koko. Hyvät päänlinjat, vahva kalloosa. Turhan paljon huulia. Oikea purenta. Hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät. Hieman kapea
eturinta. Hyvä runko, suora olkavarsi. Sopiva polvikulma. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös.
VAL EH3
Herdolf Herbina Cyclone 47229/06
Hyvän tyyppinen, kokoinen narttu. Hyvät päänlinjat, pituutta voisi olla enemmän. Oikea purenta.
Ilme saisi olla parempi. Kevyet korvat. Hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja
runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös. Olisi edukseen hieman
korkearaajaisempana.
VAL EH2

