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musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Great Gladiolus Carpe Diem FI40685/10 

Voimakasrakenteinen, kookas, ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt runko. Hyvä luusto & käpälät. 

Pään ja kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman korostuneet ohimoluut, vasen 

yläkulmahammas vain tynkä (ei todistusta), muuten purenta ok. Hyvä säkä, tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa, karvapeite voisi olla tiiviimpää rungossa, värimerkit voisivat olla 

tasaisemmin jakautuneet. Hyvä häntä, hyvä lihaskunto, liikkuu hyvin niin halutessaan, taipumusta 

peitsata. Luonne voisi olla eloisampi. 

JUN EH 

 

Great Gladiolus Cashmir FI40687/10 

13 kk, kauttaaltaan vielä kapea ja massaton uros, jonka luusto voisi olla aavistuksen voimakkaampi. 

Hyvät käpälät, aavistuksen lyhyt olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä häntä. Pään ylälinjat 

voisivat olla yhdensuuntaisemmat, korvien tulee vielä asettua, purenta ok. Hyvä karvapeite, liikkuu 

tasapainoisesti, tarvitsee aikaa. 

JUN EH 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Sorbus Intermedia Energy FI61259/10 

10 kk, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Hyvä raajaluusto. Hyvät pään mittasuhteet, niskakyhmy 

turhan korostunut, purenta ok. Kaula voisi olla pidempi, ylälinja voisi olla rodunomaisempi ja 

rintakehä syvempi. Tasapainoisesti mutta hieman niukasti kulmautunut, hyvä häntä. Värimerkit 

voisivat olla pienemmät taikka rikkonaisemmat ja väriltään mustemmat. Liikkuu takaraajat rungon 

alla ja löysästi edestä. Esitetään hyvin. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Piistar Going To Ingantius FI26613/09 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Expected Choice FI17528/10 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 



Jättiläisen Gladiolus FI28330/03 

8 -vuotias, erittäin hyvässä kunnossa esitetty narttu, jolla hyvät mittasuhteet päässä, hyvä purenta. 

Aavistuksen pitkä lanneosa, erinomainen runko, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvät 

käpälät, hyvä luusto. Värimerkit jo hieman haalistuneet, hyvä karvapeite. Liikkuu riittävällä 

askelmitalla, esitetään ja esiintyy hyvin. 

VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Oldstone's Demon With Me FI17773/10 

NUO POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grande Gremin's Blue Beauty FI56356/10 

9 -kuinen, erinomaiset mittasuhteet rungossa ja päässä. Hyvä ylälinja, riittävän syvä rintakehä, hyvä 

luusto. Korkeat varpaat, mutta käpälät voisivat olla tiiviimmät. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä 

häntä. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysät ranteet. Esiintyy ja esitetään hyvin. Karvapeite 

tiivis, väri tällä hetkellä aavistuksen epätasainen. 

JUN ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

2 -vuotias narttu, joka seistessään on erinomainen rotunsa edustaja. Hyvät pään mittasuhteet, hyvä 

purenta. Erinomainen ylälinja, hyvä eturinta, rintakehä voisi olla aavistuksen syvempi ja tilavampi. 

Kääntää eturaajojaan kyynärpäästä asti ulospäin. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä häntä. Hyvä 

väri & karvapeite, tänään liikkeessä selkälinja romahtaa ja pilaa koko yleisvaikutelman, 

valitettavasti. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP 

 

Oldstone's Cute Jadinella FI14080/09 

2,5 -vuotias, tänään hyvin tuhdissa kunnossa esitetty. Hyvä rungon syvyys, mutta lanneosa voisi 

olla lyhyempi ja vatsalinja kuroutuneempi. Hyvät pään mittasuhteet ja ilme, hyvin kapea edestä. 

Varpaat voisivat olla kaareutuvammat, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä häntä. Liikkuu tänään 

takaraajat rungon alla, lyhyellä askeleella ja löysästi edestä, hyvä karvapeite, esitetään hyvin. 

AVO EH 

 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 



UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Ranitzki Vom Hause Wagner VDH/KYDDN4803 

8 -kuinen, hitaasti kehittynyt, vielä koon alarajan alapuolella. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvät 

eturaajat ja käpälät, hyvä kaula, selkälinja elää vielä. Reisi voisi olla leveämpi ja kinnerkulma 

voimakkaampi. Tällä hetkellä takakorkea, karvapeite vaihtumassa, sään kohdalla kaunis väri. 

Liikkuu reippaasti hieman lyhyellä askeleella, esitetään hyvin. 

PEN1 

 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

Seitsenkuinen kookas uros, jonka selkälinja liikkeessä pyöreä. Hyvät pään mittasuhteet, mutta pään 

ylälinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Kokoon nähden riittävä luusto, seistessä kaunis ylälinja. 

Hieman lyhyt olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä häntä, hyvä karva. Liikkuu kinnerahtaasti 

takaa, takaraajat rungon alla. Esitetään hyvin. 

PEN2 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's Sweet William FI39313/10 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

Liki 2 -vuotias, hyvin liikkuva, seistessään komea ja raamikas uros. voimakas alaleuka, hyvät 

mittasuhteet päässä, pään ylälinjat voisivat olla aavistuksen enemmän yhdensuuntaisemmat. Hyvä 

kaula & säkä, hyvä rintakehä, rintakehä, luusto & käpälät hyvät. Hyvä brindle väritys, hyvä häntä, 

tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Maxidan's Poker Face FI50793/09 

2 -vuotias uros, jolla karvanvaihto kesken, massiivinen runko. Kokoon nähden riittävä luusto. 

Hyvät pään mittasuhteet, purenta ok, pään ylälinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Hyvä kaula 

ja säkä, vatsalinja voisi olla kuroutuneempi, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä 

reisi, liikkuu riittävällä askelmitalla, aavistuksen löysin rantein. Karvapeitteen takia palkintosija 

alenee. 

AVO ERI1 

 

Willy-C Jag-Sza PKR.2-96531 

3 -vuotias tiikeriuros, jonka raidoitus voisi olla tasaisempaa. Pään ylälinjat voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat. Otsakaaret turhan korostuneet, huulipussit voisivat olla pienemmät. Löysää 

kaulanahkaa, etuosa voisi olla tiiviimpi, turhan luisu lantio. Leveä reisi, taipumusta seistä 

kinnerahtaasti. Hyvät käpälät, hyvä häntä, pyöreä lanne, vatsalinja voisi olla kuroutuneempi, hyvä 

karvapeite. Alaluomet turhan avoimet, esitetään hyvin. Liikkuu löysästi edestä ja ahtaasti takaa. 

AVO H 

 



VALIOLUOKKA 

 

Great Hillman's Dakota FI16578/09 

2 -vuotias, komea hyvin rakentunut uros. Hyvä pää, jossa hyvät mittasuhteet ja huulikulma, kauniit 

silmät, hyvät korvat. Kaunis ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä raajaluusto 

ja käpälät, hyvä häntä. kokonaisuutta pilaa hieman roikkuva vatsalinja. Kaunis karva ja väri selässä. 

Liikkuu hyvin sivulta ja edestä, esitetään hyvin. 

VAL ERI1 SA PU2 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

4 -vuotias tyylikäs uros, jolla hyvät pään mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä huulikulma, hyvä kaula ja 

ylälinja, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi. Hyvä rintakehä, leveä reisi ja hyvin kulmautunut 

takaa, hyvä häntä. Hyvä väritys ja karvapeite. Liikkuu hyvin löysästi edestä ja takaa, esitetään 

hyvin. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Love-Dane's Victory Of North FI16372/03 

VET POISSA 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Europa Jantarowa Saga FI39339/10 

23 -kuinen, voimakasrakenteinen, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet ja huulikulma, 

aavistuksen kapea edestä. Lyhyt olkavarsi, hyvät käpälät, niukasti, mutta tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa, alaraajojen väri voisi olla puhtaampaa. Aavistuksen luisu lantio, 

taipumusta peitsaamiseen. Hyvä karvapeite, ei esiinny tässä lämmössä edukseen, vaikka 

esitetäänkin hyvin. 

NUO EH 

 

Red Rublev Ruby Stridercitnalta FI59431/09 

20 -kuinen, hyvin rakentunut seistessään tyylikäs narttu, jolla kokoon nähden riittävä raajaluusto. 

Hyvät pään mittasuhteet, hyvä purenta, hieman kookkaat korvat, hyvä eturinta, kaunis ylälinja. 

Lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi. Ikäisekseen hyvä runko, hyvä reisi. Liikkuu tänään 

hieman lyhyellä askeleella, takaraajat aavistuksen rungon alla. Esitetään hyvin, seistessään SA:n 

arvoinen. 

NUO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

AVOINLUOKKA  

 

Goldgirls One For Me FI37930/09 

2 -vuotias, sopusuhtaisesti rakentunut nuori narttu. Kaunis pää, jossa hyvät mittasuhteet ja 

huulikulma, hampaat voisivat olla isommat. Riittävä raajaluusto, hyvä rintakehä. Tasapainoisesti 

kulmautunut, hyvä karva ja tiikerijuova. liikkuu riittävällä askelpituudella, tänään hieman löysästi 

edestä. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP 

 



Jättiläisen Orvokki FI11782/07 

4,5 -vuotias narttu, joka esitetään tänään hieman hoikassa kunnossa. Pään linjat voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat, huulikulma ok. Kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät, hyvät käpälät, leveä reisi 

ja hyvät takakulmaukset. Rintakehä voisi olla aavistuksen syvempi ja pidempi ja lanneosa 

lyhyempi. Välikämmen voisi olla hieman joustavampi, liikkuu ok, esitetään hyvin, hyvä karvapeite. 

AVO ERI2 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Great Master Lilja Forever FI36061/03 

8 -vuotias, joka on hyvässä kunnossa, hyvä pää ja mittasuhteet. Seistessä hyvä ylälinja, hyvä kaula, 

pysty olkavarsi. Vasen eturaaja voisi olla kauttaaltaan suorempi (tapaturma). Hyvä leveä reisi, hyvä 

häntä, hyvät kulmaukset. Hyvä väri ja karva, liikkuu hyvin. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

 

 


