
29.08.2010  TERVAKOSKI 

Tuomari: Lena Danker 

 

 

Musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Big Ranger’s What A Miracle  FI17432/10 

8kk hyvin kehittynyt reilun kokoinen poika, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään linjat. Hyvät 

korvat. Löysät luomet. Oikea purenta. Hyvin asettunut lapa, mutta hieman lyhyt olkavarsi. 

Ikäisekseen riittävä rintakehä. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä luusto. Liikkuu ikäisekseen 

tasapainoisesti ja hyvällä askelmitalla. Hurmaava luonne. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

Jättiläisen Zarliini  FI16079/10 

8kk harlekiini poika, jolla hyvät mittasuhteet. Toivoisin jalomman pään, kallo-osa hyvä, mutta liian 

kapeneva kuono. Otsapenger ja kulmakaaret saisivat olla selvemmät. Oikea purenta. Hieman löysät 

huulet. Hyvät korvat. Hyvät kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko. Hyvä selkä ja lantio. Kokoon 

sopiva luusto. Hieman jäykät ranteet. Hyvä luonne kun tutustuttiin.  

PEN2 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Great Bel’s Chicago  53601/09 

JUN POISSA 

 

Great Bel’s Cincinnati  FI35389/09 

JUN POISSA 

 

Jättiläisen Xalmiakki  40747/09 

15kk poika, jolla hyvät mittasuhteet, mutta on vielä hyvin ilmava. Hyvät linjat päässä. Toivoisin 

tummemmat silmät. Oikea purenta. Sopivasti huulia. Hyvin kulmautunut. Oikean muotoinen 

rintakehä. Turhan pitkä lanneosa. Hyvä luusto, mutta seisoo kinnerahtaasti ja työntää etutassut 

ulospäin. Hyvä karva. Liikkuu lyhyellä askeleella hyvin kinnerahtaasti ja vielä löysä kyyner. 

Erinomainen luonne. 

JUN EH1 

 

Jättiläisen Ylermi  38167/09 

15kk hyvin vilkas poika, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään linjat, hieman löysät luomet. Oikea 

purenta. Hyvät korvat. Hyvin asettunut lapa, mutta suora olkavarsi. Hyvä selkä, jyrkkä lantio. 



Toivoisin paremman polvikulman. Hyvä luusto. Hieman suora ranne. Vielä hyvin epäpuhdas 

harlekiiniväri. Liikkuu lyhyellä askeleella silloin kun jaksaa keskittyä. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Vipunen  56911/08 

1v 11kk hyvän kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Toivoisin jalomman pään, hyvä kallo ja 

korvat. Oikea purenta.. Liian paljon huulia ja löysää kaulanahkaa. Löysät luomet. Hyvä selkä, 

jyrkkä lantio. Hyvä luusto, ranteet ja käpälät. Hyvä karva. Liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta 

nostaa häntänsä selkälinjan yli. Löysä kyyner. Erinomainen luonne. 

NUO H 

 

King Ozzy For Oldstone’s Balao  PKRII-98578 

18kk ihana luonteinen hyvänkokoinen poika, jolla hyvät mittasuhteet. Toivoisin jalomman pään. 

Turhan paljon huulia. Löysät luomet. Oikea purenta. Hyvin kulmautunut edestä. Toivoisin 

leveämmän reiden. Hyvä selkä jyrkkä lantio. Kokoon sopiva luusto. Tänään huonossa karvassa. 

Liikkuu riittävällä askelpituudella, putoaa hieman eteen liikkeessä. Erinomainen luonne. 

NUO H 

 

Mi’Havana Eye of the Tiger  62834/08 

18kk ryhdikäs, hyvän kokoinen poika, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään linjat. Hyvät korvat. 

Oikea purenta. Sopivasti huulia. Kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Hieman 

pehmeät ranteet. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä väritys ja karva. Liikkuu sujuvasti pitkällä 

askeleella ja oikealla asenteella.  

NUO ERI1 PU2 SERTI VACA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian Quality Perfect  28104/07 

3v. Iso kokoinen hieman pitkä uros. Hyvät pään linjat. Oikea purenta. Otsapenger voisi olla 

selvempi. Korvat liian taakse kiinnittyneet. Hyvä lapa, mutta suora olkavarsi. Todella pehmeä 

selkälinja ja hieman jyrkkä lantio. Hyvä luusto. Tänään hieman löysässä kunnossa. Toivoisin lisää 

lihasmassaa. Liikkuu lyhyellä askeleella hieman raskaasti. Hieman ahdas takaa. Erinomainen 

luonne.  

AVO H 

 

Kristofer Robin  27388/08 

3vuotias harlekiini poika, jolla hyvät mittasuhteet. Oikeat yhdensuuntaiset linjat päässä. Oikea 

purenta, mutta hyvin pienet etuhampaat. Hyvät korvat. Hyvin kulmautunut. Todella kaunis 

niskakaari ja ylälinja. Hyvä luusto. Hyvä väritys. Liikkuu erinomaisesti hyvällä askeleella ja 

tyylillä.  

AVO ERI1 PU4 VASERT 

 



Megappon Lakagigar  41831/06 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Danemanian Odysseus  48381/05 

4vuotias, musta reilunkokoinen uros, joka valitettavasti esitetään tänään löysässä kunnossa. Hyvät 

linjat päässä. Oikea purenta. Löysät huulet. Hyvin kulmautunut. Selkälinja kärsii pahasti huonosta 

lihaskunnosta johtuen. Erinomainen luusto. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä karva. Erinomainen 

luonne. 

VAL EH3 

 

Galanthus Dedicated To Danemanian  47849/06 

VAL POISSA 

 

Genedda De Improvivo  44434/07 

4vuotias musta poika, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään linjat, toivoisin hieman tummemmat 

silmät. Oikea purenta, mutta hyvin pienet etuhampaat. Hyvä lapa, mutta pysty olkavarsi. Hyvä 

runko, selkä ja lantio. Kokoon sopiva luusto. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä karva. Erinomainen 

luonne.  

VAL ERI2 PU3 

 

RainMaster’s Vito Corleone  52893/07 

3vuotias ryhdikäs, kaunis poika, jolla hyvät mittasuhteet. Kauniit linjat päässä, hieman löysät 

luomet. oikea purenta. Erinomaisesti kulmautunut. Hyvä eturinta. Hyvä luusto. Hyvä runko, 

selkälinja ja lantio. Hyvä väritys. Liikkuu hyvällä askeleella. Erinomainen luonne. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

Venco V.’T Buitengebeuren   46075/09 

2vuotias poika, joka vielä antaa ilmavan vaikutelman. Toivoisin jalomman pään. Oikea purenta. 

Liikaa huulia. Hyvä lapa, pysty olkavarsi. Hieman kaareva selkälinja. Riittävä luusto. Hyvässä 

lihaskunnossa. Hyvä karva. Liikkuu riittävällä askeleella, mutta putoaa eteenpäin liikkeessä. 

Erinomainen luonne. 

VAL EH4 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda Periculo Meo  FI52028/09 

11kk tyylikäs, kaunislinjainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät linjat päässä, oikea purenta, 

sopivasti huulia. Hyvin kulmautunut. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä ylälinja. Sopiva luusto. Vielä 

pehmeät kintereet. Hyvä väritys. Liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella ja oikealla asenteella.  

JUN ERI1 PN3 SERTI 



Jättiläisen XL-Pink  40749/09 

15kk kaunislinjainen narttu, hyvä kallo, hieman kapeneva kuono. Oikea purenta. Kaunis ylälinja. 

Hyvä selkä ja lantio. Sopiva luusto. Ikäisekseen riittävä rintakehä. Hyvä väritys. Liikkuu hyvällä 

askeleella, vielä hieman ahdas takaa. Erinomainen luonne. 

JUN ERI2 PN4 VASERT 

 

Saradane’s Love is Black  57507/09 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Danemanian Tähtisilmä  62268/08 

NUO POISSA 

 

Genedda NeQuid Nimis  22065/09 

17kk hyvänkokoinen narttu, joka valitettavasti tänään ei ollenkaan viihdy kehässä. Hyvät linjat 

päässä, niukka purenta. Sopivasti huulia. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Oikean 

muotoinen rintakehä. Hieman pitkä lanne. Hyvä selkä ja lantio. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta 

selkä hyvin pehmeä liikkeessä. Hyvä väritys. 

NUO EH1 

 

Perfect Sunshine Cry Baby  50972/08 

23kk feminiininen narttu, joka on aivan liian laihassa ja kevyessä kunnossa. Hyvät pään linjat, 

mutta kauttaaltaan pää saisi vahvistua. Oikea purenta. Hento niska. Hyvä selkälinja. Vatsalinja liian 

ylöskuroutunut. Kokoon sopiva luusto. Hyvä karva. Liikkuu voimattomilla askelilla. Kauttaaltaan 

liian kapea ja lihasköyhä. Hyvä luonne. Kynnet tulee leikata. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Angelika  44973/06 

4vuotias kaunislinjainen narttu, joka tänään esitetään hyvin pulskassa kunnossa. Kauniit linjat 

päässä. Oikea purenta. Hyvin asettunut lapa, mutta pysty olkavarsi. Hyvä ylälinja. Hyvä luusto. 

Hieman jyrkkä lantio. Toivoisin vahvemman polvikulmauksen. Liikkuu hieman raskaasti, mutta 

riittävällä askelmitalla. Toivoisin enemmän asennetta.  

AVO EH2 

 

Danemanian Kaunis Veera  39828/04 

6vuotias reilunkokoinen narttu, joka antaa hieman pitkän vaikutelman. Valitettavasti esitetään 

tänään aivan liian löysässä kunnossa. Hyvät linjat päässä. Oikea purenta. Hyvin kulmautunut. Hyvä 

selkä ja lantio. Kokoon riittävä luusto. Hieman pysty ranne. Liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta 

tippuu eteenpäin liikkeessä. Päivän palkinto johtuu kunnosta. 

AVO H 

 



Danemanian Rosered Dream  32781/08 

2vuotias linjakas narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvät linjat päässä, hieman avoimet luomet. 

Hyvin kulmautunut. Hyvä selkä ja lantio. Kokoon sopiva luusto. Valitettavasti koira hermostui 

jostakin, enkä päässyt koskemaan. Tästä johtuu päivän palkinto. Liikkuu riittävällä askeleella, mutta 

vaikea arvostella kun koira jännittää. 

AVO HYL 

 

Jättiläisen Quercus Robur  44990/07 

3vuotias narttu, jolla voisi olla parempi sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Esitetään pulskassa 

kunnossa. Hyvä kallo, ei ihan suora kuononselkä. Hyvä purenta. Hyvät korvat. Vilkkuluomet 

näkyvät liikaa. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Hieman ruskehtavat läikät värissä. Liikkuu 

riittävällä askelpituudella, mutta selkä pehmeä ja koira tippuu eteenpäin liikkeessä. Erinomainen 

luonne.  

AVO H 

 

Megappon Floradora  44216/08 

AVO POISSA 

 

Megappon Morritort D’aiqua  12627/06 

4vuotias ryhdikäs narttu, jollahyvät mittasuhteet. Esitetään tänään hieman pulskassa kunnossa. 

Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä. Hieman huolimattomat korvat. Hieman kylmä ilme. Oikea 

purenta. Hyvä lapa, mutta pysty olkavarsi. Selkälinja hieman pehmeä kunnon takia. Sopiva luusto. 

Liikkuu riittävällä askelmalla, mutta toivoisin hieman enemmän asennetta.  

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Danemanian Pikku Prinsessa  25848/07 

3,5vuotias isokokoinen vahva narttu, joka esitetään tänään pulskassa kunnossa. Hyvät linjat päässä. 

Hieman huolimattomat korvat. Oikea purenta. Hyvin kulmautunut. Hyvä selkä ja lantio. Hyvät 

raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta massa tekee raskaan vaikutelman, tästä johtuu 

päivän palkinto.  

VAL EH3 

 

Danemanian Special One  32765/08 

2v 4kk, hyvänkokoinen narttu. Toivoisin jalomman pään. Hieman pyöreät vaaleat silmät. Oikea 

purenta. Hyvä lapa, mutta pysty olkavarsi. Hyvät raajat. Löysä kyyner. Hyvä selkä, hieman jyrkkä 

lantio. Ohut karva, karva puuttuu takaraajojen sisäpuolelta. Liikkuu lyhyellä askeleella ja takaraajat 

jäävät rungon alle. Hyvä luonne. Päivän palkinto johtuu liikkeistä.  

VAL H 

 

Genedda Hippomania  14722/08 

2v 7kk ryhdikäs narttu, jolla erinomainen sukupuolileima, mutta antaa hieman pitkän vaikutelman. 

Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä. Oikea purenta. Liikaa huulia. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko. 



Hieman pitkä lanneosa ja jyrkkä lantio. Sopiva luusto. Hyvä karva. Liikkuu tehokkaalla askeleella 

ja hyvällä asenteella. Hyvä luonne. 

VAL ERI2 PN2 VACA 

 

Genedda Zympatic Alien  38594/05 

4vuotias tyylikäslinjainen hyvärakenteinen narttu, jolla erinomainen sukupuolileima. Erinomaiset 

linjat päässä. Kaunis huulilinja. Oikea purenta. Ihana ylälinja. Sopiva luusto. Hyvä runko. Hyvä 

väritys. Liikkuu pitkällä, tehokkaalla askeleella. Hieman kinnerahdas seistessä, mutta kaunis 

kokonaisuus.  

VAL ERI1 PN1 ROP CACIB 

 

Immortala Viva America Liberte’ 57951/08 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Jättiläisen Batseba  25999/99 

VET POISSA  

 

Jättiläisen Bebe  25995/99 

VET POISSA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Danemanian 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Genedda  

Ryhmä koostuu neljästä eri yhdistelmästä. 2 mustaa 2 harlekiinia. Jokaisella hyvä koko, ryhti, 

mittasuhteet ja värit. Hyvät luustot ja raajat. Sujuvat liikkeet. Erinomaiset luonteet.  

KASV 1 KP ROP-KASV 

 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

Sininen  

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Oldstone’s Demon With Me  17773/10 



7kk, hyvänkokoinen uros. Kallo saa vielä tulla Litteämmäksi. Hyvä pigmentti. Oikea purenta. 

Hieman pysty lapa. Köyristää hieman selkää. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Reisi saa vielä 

vahvistua. Liikkuu vielä hyvin epätasapainoisesti, mutta asenne on hyvä. 

PEN1 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Riveran All Blue Moon  14617/10 

8kk feminiininen narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet. Lupaava pää, hyvät korvat. Oikea purenta. 

Hyvin kulmautunut. Hyvä ylälinja. Sopiva luusto. Liikkuu vielä hyvin epätasapainoisesti, mutta 

asenne on hyvä. Lupaava kokonaisuus. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

 UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda Optima Forma  31104/09 

15kk reilun kokoinen hyvin ilmava uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät linjat päässä. Hyvät korvat, 

oikea purenta. Kauttaaltaan vielä hyvin kapea ja laiha. Hyvä luusto. Hieman suora ranne. Oikean 

muotoinen rintakehä.  Liikkuu hyvällä askeleella, mutta hyvin kevyesti ja voimattomasti. Hyvä 

luonne. Päivän palkinto johtuu liianlaihasta kunnosta. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grande Gremin’s Aldore  17764/09 

1,5vuotias hyvänkokoinen sininen uros, jolla voisi olla jalompi pää. Hieman avoimet luomet. Oikea 

purenta. Hyvät korvat. Hyvä lapa, mutta pysty olkavarsi. Hyvä luusto. Valitettavasti koiran takajalat 

tärisevät koko ajan joka pilaa kokonaisvaikutelman. Ohut karva. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta 

putoaa eteenpäin liikkeessä. Hyvä luonne. 

NUO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Zardoz  46710/07 

3vuotias, ryhdikäs hyvänkokoinen poika, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät linjat päässä. Hyvät 

korvat, oikea purenta. Sopivasti huulia. Kaunis ylälinja, hieman pysty olkavarsi. Sopiva luusto. 

Hyvä runko, raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Hyvä luonne. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

Bonel Zimpson  46711/07 



3vuotias, hieman raskas uros, jolla hyvät mittasuhteet. Pää saisi olla paljon jalompi, liikaa löysää 

nahkaa. Silmät liian syvällä. Oikea purenta. Hyvin kulmautunut. Vahva luusto. Hyvä selkä, mutta 

jyrkkä lantio. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Kokonaisuudeltaan saa olla jalompi ja 

tyylikkäämpi. Hyvä luonne.  

VAL EH2 

 

Genedda Absit Invidia  48194/05 

5vuotias uros, jollavoisi olla hieman isompi pää runkoon nähden. Hyvät linjat päässä. Oikea 

purenta, mutta hyvin pienet etuhampaat. Hieman hento niska. Hyvä lapa, vahva runko, sopiva 

luusto. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio. Toivoisin paremman polvikulman. Liikkuu riittävällä 

askeleella. Hieman ahdas takaa. 

VAL EH3 

 

NARTUT  

 

AVOINLUOKKA 

 

Denim Danes Jungle Julia  11947/08 

3vuotias feminiininen narttu, joka antaa hieman ilmavan vaikutelman. Hyvät linjat päässä, hieman 

alas kiinnittyneet korvat. Oikea purenta. Normaalit kulmaukset. Hyvänmuotoinen rintakehä, mutta 

hieman tyhjä lanneosa. Riittävä luusto. Hyvä karva. Liikkuu lyhyellä korkealla askeleella ja hyvin 

löysä kyyner. Hyvin ahdas takaa. Erinomainen luonne.  

AVO H 

 

Genedda Genius Loci  46330/07 

3vuotias, hyvin tyylikäs narttu, joka antaa hieman pitkän vaikutelman. Hyvät linjat päässä. 

Erinomaiset korvat. Oikea purenta. Hyvin kulmautunut. Kaunis ylälinja. Hyvä luusto. Hyvä karva. 

Hyvä lihasmassa. Liikkuu hyvällä askeleella. Toivoisin vähän lisää asennetta. 

AVO ERI1 PN1 SERTI CACIB ROP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Saradane’s It’s Our Lady  27807/07 

3vuotias hyvänkokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Esitetään tänään hieman pulskassa 

kunnossa. Pään linjat hyvät. Oikea purenta. Sopivasti huulia. Hyvät korvat. Hyvin kulmautunut. 

Selkälinja kärsii hieman kunnosta. Hyvä karva. Liikkuu hyvin ja joustavasti. Hyvä luonne.  

VAL ERI1 PN2  

 

 

 

Keltainen ja tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 



JUNIORILUOKKA 

 

Catapha’s Gold Dragon  FI48207/09 

14kk hyvänkokoinen ryhdikäs poika, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät linjat päässä, kaunis ilme, 

oikea purenta. Hyvä maski. Kaunis kaulan kaari ja ylälinja. Ikäisekseen riittävä rintakehä. Hyvät 

raajat ja käpälät. Hyvä häntä. Hyvä kiiltävä karva. Liikkuu hyvällä askelmitalla ja ikäisekseen 

riittävällä tasapainolla. Liikkuu vielä hieman ahtaasti edestä ja takaa. Mukava kokonaisuus. 

JUN ERI2 PU3 VASERT 

 

Growbay’s To Be A Wind  FI42265/09 

14kk hyvänkokoinen ryhdikäs poika, jolla erinomaiset mittasuhteet ja loistava ryhti. Oikeat linjat 

päässä. Hyvä pigmentti ja maski. Kaunis ilme. Hyvät korvat. Kaunis ylälinja. Hyvät raajat ja 

käpälät. Hyvin kehittynyt rintakehä. Ikäisekseen erinomainen massa. Tiivis kiiltävä karva. Liikkuu 

ikäisekseen hyvin tasapainoisesti, vaikka vielä kyyner löysä. Erinomainen luonne. 

JUN ERI1 PU2 SERTI 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Great Hillman’s Dakota  16578/09 

22kk hyvänkokoinen vahva, ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät linjat päässä, turhan 

paljon huulia. Oikea purenta. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä maski. Hyvät korvat. 

Hyvin kulmautunut. Oikeanmuotoinen rintakehä. Esitetään tänään hieman löysässä lihaskunnossa. 

Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä karva. Liikkuu pitkällä askeleella, hieman löysä kyyner. Erinomainen 

luonne. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Eiffel  14103/08 

2,5vuotias hyvänkokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Toivoisin enemmän yhdensuuntaisuutta 

päässä. Hyvät korvat. Oikea purenta, hieman löysät huulet. Hyvin asettunut lapa, mutta pysty 

olkavarsi. Hyvä luustonvahvuus, mutta liian suorat ranteet. hyvä runko, hyvä selkä, hieman jyrkkä 

lantio. Liikkuu lyhyellä askeleella ja nostaa häntänsä selkälinjan yli. Erinomainen luonne. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Ritzypal’s Dracula  51263/07 

3v ryhdikäs hyvänkokoinen poika, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kauniit linjat päässä, hyvä maski. 

Hyvät korvat, niukka purenta. Sopivasti huulia. Kaunis ylälinja, hyvät kulmaukset. Hyvä runko. 

Erinomainen luusto ja käpälät. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella. Erinomainen luonne. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

NARTUT 



 

AVOINLUOKKA 

 

Danaplanet Cinnamon Dream  15552/08 

2,5vuotias narttu, joka antaa ilmavan ja kevyen vaikutelman. Esitetään tänään pulskassa kunnossa 

(kuulemma valeraskaana) Toivoisin enemmän tyylikkyyttä päähän ja selvemmät kulmakaaret. 

Oikea purenta, hyvät korvat. Pysty lapa, suora olkavarsi. Hyvä selkä hieman jyrkkää lantio. Kokoon 

riittävä luusto. Liikkuu lyhyellä askeleella, ahtaasti takaa. Hyvä luonne. 

AVO H 

 

Ritzypal’s Destiny  51266/07 

3vuotias feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään linjat, oikea purenta. Sopivasti 

huulia. Hyvät korvat, hieman löysät silmäluomet. Hieman pysty lapa. Hyvä selkä ja lantio. Sopiva 

luusto. Hyvässä lihaskunnossa. Hyvä karva. Liikkuu hyvällä askelmitalla silloin kun osaa rentoutua. 

Tänään hieman ujo. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade’s Doris To C’Mon  35396/05 

5vuotias hyvänkokoinen tyylikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Erinomaiset linjat päässä. Hyvä 

maski. Oikea purenta. Huolimattomat korvat. Riittävä niska, hyvä selkä ja lantio. Erinomaiset 

raajat. Hyvä runko. Liikkuu riittävällä askelmitalla, hieman ahtaasti takaa. Erinomainen luonne. 

VAL ERI2 PN2 VACA 

 

Edendane’s Pirate’s Gold  32929/07 

3vuotias, kaunislinjainen, ryhdikäs narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erinomaiset linjat päässä. 

Hyvä maski, hyvät korvat. Oikea purenta. Sopivasti huulia. Erinomainen ylälinja. Hyvä luusto. 

Hyvä runko. Erinomainen tiheä kiiltävä karva. Liikkuu tyylikkäällä askeleella ja hyvällä asenteella. 

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 

 

Red Rublev Sade  44549/06 

4vuotias, ryhdikäs narttu, joka antaa hieman pitkän vaikutelman. Hyvät linjat päässä, oikea purenta. 

Hieman löysät luomet. Hyvät korvat. Hyvin asettunut lapa, mutta pysty olkavarsi. Riittävä luusto. 

Hyvä selkä ja lantio. Hyvässä lihasmassassa. Hyvä karva. Liikkuu erinomaisella askeleella. Hieman 

ahdas takaa. Erinomainen luonne. 

VAL ERI3 PN3 


