
1.7.2012  Rantasalmi 

tuomari: Juha Putkonen 

 

 

keltainen ja tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Edendane’s Glittering Goldie  58732/11 

8kk tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan oikea ryhdikäs olemus. Erinomainen raajaluusto. Hyvä 

pään pituus. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Hyvät korvat. Hieman vaaleat silmät, 

luomet tulisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Hieman voimakkaat huulet. Kauniskaarinen kaula. Hyvä 

säkä, rintakehä ja eturinta. Hyvät suorat eturaajat. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Tasapainoiset 

kulmaukset. Iänmukaiset liikkeet. Lupaava kokonaisuus. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

EuroPower Cool Man  53354/09 

Suuri, mittasuhteiltaan korkea. Hyvä luusto. Hieman lyhytkuonoinen pää. Hieman pyöristynyt kallo-

osa. Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Hieman runsaat huulet. Hyvä niskan kaari. Hyvä 

säkä, rintakehä ja eturinta. Olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvät 

käpälät. Hyvä karva ja väri. Hyvä häntä. Takaa liikkuu riittävällä askelpituudella, etuliikkeet hieman 

epävakaat. Ranteet taipuvat hieman eteenpäin.  

AVO ERI1 SA PU3 SERTI 

 

Wundervoll Alberto Ferro  50057/09 

Hyvänkokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto. Hieman lyhytkuonoinen pää. Hyvät korvat. 

Tummat silmät. Luomet tulisi olla tiiviimmät. Hyvä huulilinja, hyvä purenta. P3 ylhäältä vasemmalta ja 

P4 alhaalta vasemmalta puuttuu. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä rintakehä ja eturinta. Täysipainoiset 

kulmaukset. Hyvä karva ja väritys. Tasapainoiset kulmaukset. Selkä elää hieman liikkeessä. Saisi 

liikkua tehokkaammalla askeleella. Etuliike epävakaa. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Selkä painuu 

seistessä.  

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Shadow Del Piccolo Jigo  11477/11 



Hyvänkokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Erinomainen luusto. Hyvä pään pituus. Hyväasentoiset korvat. 

Tummat silmät. Hieman löysät luomet. Hyvä purenta. Hieman liikaa huulia. Kauniskaarinen kaula. 

Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Erinomainen säkä. Hyvin kehittynyt rinta ja rintakehä. 

Tasapainoiset kulmaukset ja käpälät. Hyvä häntä. Kevyt, joustava sivuaskel. Hieman löysää kurkunalus 

nahkaa.  

VAL ERI2 SA PU2 

 

Euro Power Boy Toy  17131/07 

Erinomainen kokoja mittasuhteet. Hyvänpituinen pää. Oikeat kallon ja kuonon linjat. Hyväasentoiset 

korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta, pienet hampaat, hyvä huulilinja. Kauniskaarinen kaula. 

Hyvä säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset ja käpälät. Hyvä häntä. 

Kevyt joustava sivuaskel. Hyvä lihaskunto. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

Euro Power Diamond  33987/10 

2 -vuotias, hieman pienikokoinen mittasuhteiltaan. Erinomainen keskivahva luusto. Sukupuolileima 

saisi olla selvempi. Hyvän kokoinen pää, oikeat kallon ja kuonon linjat. Hieman vaaleat silmät, luomet 

tulisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta., hieman runsaat huulet. Kauniskaarinen kaula. Hyvä säkä, 

rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Kevyt joustava taka-askel, 

etuliikkeet hieman epävakaat.  

VAL ERI3 

 

Euro Power Duutsoni  33989/10 

2 -vuotias hieman pienikokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Vahva luusto. Lähes yhdensuuntaiset kallon 

ja kuonon linjat. Hyvät korvat. Tummat silmät, tiiviit luomet. Hyvä purenta, hieman runsaat huulet. 

Kauniisti kaareutuva kaula. Hyvä rintakehä ja eturinta. Olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvin 

kulmautunut takaosa. Käpälät saisi olla tiiviimmät. Hyvä karva ja väritys. Hyvä häntä. Taka-askel saisi 

olla pidempi ja joustavampi, etuliikkeessä epävakautta. Olisi edukseen timmimmässä kunnossa.  

VAL EH 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Méherzugi Viktoria  59059/11 

12kk. Hyvän kokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Hieman lyhyt ja kevyt pää. Oikea-asentoiset korvat. 

Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Kauniskaarinen 

kaula. Säkä saisi olla selvempi. Olkavarret tulisi olla viistommat. Rintakehän ja eturinnan tulee iän 

myötä täyttyä. Riittävästi kulmautunut takaosa, vielä kapea edestä. Hyvä häntä. Epävakaat etuliikkeet. 

Riittävä taka-askeleen pituus. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 



 

Edendane’s Pretty Woman  48909/09 

3 -vuotias hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Keskivahva luusto. Hyvät kallon ja kuonon linjat. 

Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. Luomet tulisi olla tiiviimmät. Kevyehkö kuono, hyvä 

purenta. Hieman kapea alaleuka. Ahdasasentoiset alakulma hampaat. Kauniskaarinen kaula. Hyvä säkä, 

eturinta ja rintakehä. Hieman painunut selkä. Hyvä häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Etuliikkeet vielä 

epävakaat. Olisi edukseen timmimmässä kunnossa.  

AVO EH1 

 

Euro Power Black Magic  17135/07 

Hyvänkokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Tänään turhan tuhdissa kunnossa esitetty, joka saa raajat 

näyttämään kevytluustoiselta. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Tummat 

silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät. Ristipurenta, aikaisemmin ollut oikea purenta ennen tapaturmaa 

(skl todistus) Hyvä kaula ja säkä. Tuhti runko. Hyvä eturinta, karva ja väri. Hyvä häntä. Riittävästi 

kulmautuneet raajat. Tämän päivän tuhti ja löysä kunto näkyy myös liikkeissä.  

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane’s Lily Of The Valley  39320/10 

2 -vuotias. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä luusto. Oikean pituinen pää, hyvät kallon ja 

kuonon linjat. Hyvät korvat. Hieman vaaleat silmät. Luomet tulisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta ja 

huulilinja. Kaunis kaula, hyvä säkä. Hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Kevyt, joustava sivuaskel.  

VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP1 BIS1 

 

Edendane’s Tia Dalma  32932/07 

5 -vuotias. Hyvän kokoinen. Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava. Hyvä pään pituus. Lähes 

yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta, huulilinja 

saisi olla parempi. Kauniskaarinen kaula. Hyvä säkä, oikeanmallinen rintakehä, hyvä eturinta. 

Tasapainoisesti kulmautunut, käpälät voisi olla tiiviimmät. Liikkeessä kääntää kyynärpäät ulospäin. 

Saisi kauttaaltaan olla tiiviimmässä kunnossa. 

VAL EH3 

 

Red Rublev Rebel Yell  59430/09 

Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Hyväluustoiset raajat. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja 

kuonon linjat. Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät. Kevyehkö runko. Hyvä 

purenta, huulilinja saisi olla parempi. Kauniskaarinen kaula. Hyvä säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä ja 

eturinta. Olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu takaa hyvin, edestä 

kääntää kyynärpäitään ulospäin. Oikea-asentoinen häntä.  

VAL ERI2 SA PN2 

 

KASVATTAJALUOKKA 



 

Kennel Edendane’s 

Ei esitetty 

 

Kennel Euro Power 

Kolme eri yhdistelmää. Kaikilla selvät sukupuolileimat, koot ja mittasuhteet. Yhdenmukaiset päät ja 

ilmeet. Onnittelut kasvattajalle. 

KASV1 KP ROP-KASV 

 

 

 

 

musta ja harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Namilon Kung Fu Panda  11518/12 

8kk Hyvänkokoinen. Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hieman lyhytkuonoinen pää. Korvat 

saisi asettua paremmin. Vaaleahkot silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja 

säkä. Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta. Olkavarsi tulisi olla viistompi ja polvikulma selvempi. 

Käpälät tulisi olla tiiviimmät. Hyvä häntä. Etuliikkeessä iänmukaista löysyyttä. Seistessä selkälinja 

painuu. 

PEN1 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Ingnatiu's Castaway  50222/11 

10kk Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto ja pään pituus. Voimakas niskakyhmy ja  

korottunut kulmakaarre. Korvat saisi asettua paremmin. Näkyvä vilkkuluomi häiritsee ilmettä. 

Kevyehkö kuono, hyvä purenta. Hieman runsaat huulet. Hyvä kaula, säkä saisi olla korostuneempi. 

Ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä. Olkavarret tulisi olla viistommat. Riittävästi kulmautunut takaa. 

Hyvä karva, voimakas harlekiini väritys. Hyvä häntä. Iänmukaista löysyyttä etuliikkeessä. Taka-askel 

saisi olla pidempi ja joustavampi. Selkä elää liikkeessä.  

JUN H 

 

Jättiläisen Äestäjä  20865/11 

15kk Hyvänkokoinen, rungoltaan liian neliömäinen. Hyvä pään pituus. Voimakas niskakyhmy. 

Kevyehkö kuono. Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Lyhyehkö kaula. Säkä 

saisi olla selvempi. Rintakehä ja eturinta saa vielä täyttyä.  Voimakas harlekiini väritys, paljon harmaita 

laikkuja. Luisu lantio, alas kiinnittynyt häntä. Vielä kovin kapea edestä. Olkavarret tulisi olla 



viistommat ja polvi- ja kinnerkulma selvempi. Koira tässä vaiheessa pahassa kehitysvaiheessa, tarvitsee 

aikaa kehittyäkseen. 

JUN T 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Hildemar  44826/11 

16kk Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Tänään hoikassa kunnossa. Hyvä pään pituus. Hyvät 

korvat. Hieman vaaleat silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät. Kevyehkö kuono. Hyvä purenta. Turhan 

voimakkaat huulet. Hyvä kaulan pituus. Säkä saisi olla selvempi. Rintakehä tarvitsee lisää lihasmassaa, 

eturinta saa vielä kehittyä. Olkavarret tulisi olla viistommat. Niukka polvi- ja kinnerkulma. Hieman 

luisu lantio ja alas kiinnittynyt häntä. Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella. 

NUO H 

 

Perfeckt Sunshine Enorme  14278/11 

18kk Hieman vieras tyyppinen, vahvaluustoinen. Ikäisekseen turhan voimakas pää. Korvat saisi asettua 

paremmin. Vaaleat silmät, hyvä purenta. Turhan voimakkaat huulet ja löysää kurkunalusnahkaa. 

Luomet tulisi olla tiiviimmät. Voimakas kaula. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Säkä 

saisi olla parempi. Hyvät viistot olkavarret, hyvät kulmaukset. Väritys saisi olla parempi. Korkea-

asentoinen häntä. Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella.  

NUO T 

 

VALIOLUOKKA 

 

Wysiwyg's Patriot Black Star  35277/09 

3,5v Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Hyvä, vahva luusto. Voimakaspiirteinen pää. Lähes 

yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Hyvät korvat. Tummat silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät. 

Lyhyehkö kuono, hyvä purenta, pienet etuhampaat. Huulilinja saisi olla parempi, löysyyttä suupielessä. 

Vahva kaula, hyvä säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä. Olkavarret tulisi olla viistommat ja polvikulma 

selvempi. Ranteet taipuvat hieman eteenpäin. Hieman luisu lantio ja alas kiinnittynyt häntä. Etuliikkeet 

kovin holtittomat. Taka-askel saisi olla joustavampi. Saisi kauttaaltaan olla tiiviimmässä kunnossa.  

VAL H 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chernaja Gratsija Key Naomi 16492/12 

1 -vuotias. Tasapainoisesti kehittynyt, hyvänkokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto. Hieman 

lyhyt pää. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja pään linjat. Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät. Luomet tulisi 

olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvä säkä, hyvin kehittynyt eturinta. Kauniskaarinen kaula. Huulilinja 

saisi olla parempi. Hyvä säkä, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä ikäisekseen. Tasapainoiset 



kulmaukset. Musta väri saisi olla parempi. Oikea-asentoinen häntä. Kevyt ja joustava taka-askel. 

Edessä hieman löysyyttä. Lupaava kokonaisuus. 

JUN ERI1 SA PN3 VASERT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Angervo  58815/11 

10kk. Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja pään 

linjat. Hyvät kovat. Luomet tulisi olla tiiviimmät. Oikeassa silmässä näkyvä vilkkuluomi häiritsee 

ilmettä. Hyvä purenta, huulikulma saisi olla parempi. Hyvä kaula ja säkä. Ikäisekseen hyvä eturinta ja 

rintakehä. Hieman painunut selkä. Hyvä viisto olkavarsi. Niukka polvi- ja kinnerkulma. Hyvä karva. 

Värityksessä hieman harmaita laikkuja. Taka-askel jää liiaksi rungon alle, etuaskeleessa iänmukaista 

löysyyttä.  

JUN H 

 

Bonel Camilla  19083/11 

17kk. Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan erinomainen. Hyvä luusto ja pään pituus. Hyvät kallon ja 

kuonon linjat. Hyväasentoiset korvat. Hyvät tiiviit luomet. Hyvä purenta. Kauniskaarinen kaula. Hyvä 

säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta ikäisekseen. Olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvin 

kulmautunut takaosa. Hyvät käpälät. Hyvä karva ja musta väri. Hyvä häntä. Liikkuu takaa hyvin, 

edestä kääntää kyynärpäitään hieman ulospäin. 

NUO ERI1 SA PN2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Danemanian Rosered Dream  32781/08 

Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto. Hyvä pään pituus. Oikeat kallon ja kuonon linjat. 

Korvat saisivat asettua paremmin. Vaaleahkot silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta ja 

huulilinja. Hieman löysät huulet. Kaunis kaula. Erinomainen säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä ja 

eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävän tiiviit käpälät. Hyvä karva ja musta väri. Oikea-

asentoinen häntä. Kevyet vaivattomat liikkeet. 

ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Emma Vom klostergarten  VDH125317 



PEN POISSA 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr  49906/11 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Denim Danes Lightningstrikesback 

NUO POISSA 

 

Grande Gremin's Blue Bodyguard  56352/10 

21kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä luusto. Hyvä pään pituus. Lähes yhdensuuntaiset 

kuonon ja kallon linjat. Oikea-asentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. Luomet tulisi olla tiiviimmät. 

Hyvä purenta. Huulikulma saisi olla parempi. Hyvä kaula ja säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä. Eturinta 

saa vielä täyttyä. Olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvät käpälät. Hyvä 

karva ja väri. Hyväasentoinen häntä. Iänmukaista löysyyttä etuliikkeessä, takaa liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

 

AVOINLUOKKA 

Bonel Bonabarte  40185/10 

2v. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erinomainen vahva luusto. Hyvä pään pituus, oikeat kallon ja 

kuonon linjat. Hyväasentoiset korvat. Vaaleahkot silmät. Hyvä purenta, hyvä huulilinja. Hyvän 

pituinen kaula. Hyvä säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. 

Hyvät käpälät. Oikea-asentoinen häntä. Hyvä karva ja väri, pieni valkoinen rintamerkki. Kevyt joustava 

sivuaskel. 

AVO ERI2 SA  

 

Bonel Ä-Yön Ducadam  52855/08 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä pään pituus. Hyvät korvat. Hieman voimakas kulma. 

Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä huulilinja. Hyvä kaula, 

säkä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä karva ja väri, pikkuriikkinen valkoinen 

rintamerkki. Oikea-asentoinen häntä. Joustava taka-askel. Etuliikkeet hieman epävakaat. Hieman 

löysää kurkunalusnahkaa. 

AVO ERI1 SA PU4 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Zardoz 46710/07 



Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä luusto. Oikea-asentoiset korvat. Hyvät tiiviit luomet. 

Hyvä purenta. Ikenen liikakasvua. Hyvä kaulalinja. Kauniskaarinen kaula. Hyvä säkä. Hyvin kehittynyt 

rintakehä ja eturinta. Olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvät käpälät. 

Hyvä karva ja väri, pikkuriikkinen valkoinen rintamerkki. Hyväasentoinen häntä. Kevyt joustava 

sivuaskel, johon toivon enemmän ulottuvuutta. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

Bonel Öinen Galaxi  16551/09 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä pään pituus. Hyvät kallon ja kuonon linjat. Hyvät 

korvat ja tiiviit luomet. Hyvä purenta. Lihaksikas, hyvänpituinen kaula. Erinomainen säkä. Hyvin 

kehittynyt rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karva ja väri, pieni valkoinen 

rintamerkki. Oikea-asentoinen häntä. Hienossa lihaskunnossa. Kevyet joustavat liikkeet.  

VAL ERI1 SAPU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA  

 

Bonel Dame  46985/11 

11kk Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä raajaluusto. Tänään hoikassa kunnossa esitetty. 

Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Korvat saisi asettua paremmin. Hyvät tiiviit luomet. 

Riittävä otsapenger. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä. Rintakehä saa vielä täyttyä ja syventyä, samoin 

eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyväasentoinen häntä. Väritys saisi olla parempi, 

karva vaihtumassa. Etuliikkeessä iänmukaista löysyyttä, takaa liikkuu hyvin. 

JUN EH3 

 

Bonel Dolce Vita  46980/11 

11kk. Ryhdikäs, hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto. Oikean pituinen pää. Hyvät 

kallon ja kuonon linjat. Oikea-asentoiset korvat. Hyvät, tiiviit luomet. Hyvä purenta ja huulilinja. 

Kauniskaarinen kaula. Erinomainen säkä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset ja hyvät käpälät. Väritys saisi olla parempi. Hyväasentoinen häntä. Kevyt, 

joustava sivuaskel, jossa hyvä ulottuvuus. Hieman löysää kurkunalusnahkaa.  

JUN ERI1 SA PN3 VASERT 

 

Riveran Call Me Sweet Melody  49911/11 

10kk. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto. Vähän hoikassa kunnossa esitetään. 

Oikean pituinen pää. Hyvät kuonon ja kallon linjat. Hyvät korvat. Hyvät tiiviit luomet. Hyvä purenta ja 

huulilinja. Kauniskaarinen kaula. Hyvä säkä. Rintakehä tarvitsee lisää lihasmassaa ja eturinta saa 

täyttyä. Olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvät takakulmaukset. Hyvä väri, pieni valkoinen 

rintamerkki. Hyvä häntä. Iänmukaista löysyyttä etuliikkeessä, takaliike hyvä.  

JUN ERI2 

 

AVOINLUOKKA 



 

Piistar Hera  14512/10 

2,5v. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Keskivahva luusto. Hyvänpituinen pää. Oikeat kallon 

ja kuonon linjat. Hyväasentoiset korvat. Hyvät, tiiviit luomet. Hyvä purenta. Kaunis huulilinja. 

Kauniskaarinen kaula. Hyvä säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Olkavarret tulisi olla 

viistommat. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä karva ja väri. Valkoinen rintamerkki. Varpaissa myös 

valkoista. Kevyt joustava sivuaskel.  

AVO ERI1 SA PN1 FI MVA ROP 

 

Urtica Vom Hause Wagner  14453/10 

Hyvänkokoinen. Hieman matalaraajaisen vaikutuksen antava. Sukupuolileima saisi olla selvempi. 

Hyvät korvat. Hyvät tiiviit luomet. Hyvä purenta. Melko voimakkaat huulet, suupielet saisi olla 

tiiviimmät. Liikaa löysää kurkunalusnahkaa. Hyvä kaula. Selkä hieman painunut. Hyvä rintakehä. 

Hyvä karva ja väri, pieni valkoinen rintamerkki. Olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvät 

takakulmaukset. Olisi edukseen timmimmässä kunnossa. Riittävä taka-askeleen pituus. Liikkeessä 

kääntää kyynärpäitä ulospäin.  

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Alice In Wonderland  19828 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Keskivahva luusto. Hyvä pään pituus. Oikein kiinnittyneet korvat. 

Hyvät tiiviit luomet. Kevyehkö kuono. Hyvä purenta. Hyvä huulilinja. Hyvä kaula ja säkä. Hyvin 

kehittynyt rintakehä, eturinta saisi olla täyttyneempi. Olkavarret saisi olla viistommat. Hyvin 

kulmautunut takaa. Hyvä karva. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu takaa hyvin, edestä vielä kapea. 

Epävakaat etuliikkeet. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Bonel 

Neljä eri yhdistelmää. Kaikilla selvät sukupuolileimat, koot ja mittasuhteet. Päissä ja etuosan 

rakenteissa hieman eroavaisuutta. Tasapainoinen ryhmä. Onnittelut voittajille.  

KASV1 KP ROP-KASV 

 


