
3.7.2011 Karjaa 

tuomari Per Lundström, SE 
 
 

keltainen / tiikerijuovainen 
 

UROKSET 
 

PENTULUOKKA 
 

Ranitzki Vom Hause Wagner VDH/KYDDN4803 

Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Tiukat silmäluomet. Erittäin hyvät tasot. Erittäin hyvä kaula, 

lapa ja olkavarsi. Tänään hieman ylitaipunut edestä. Ikäisekseen erittäin hyvä rintakehä. Hyvän 

pituinen lantio, mutta hieman laskeva.  Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu ikäisekseen hyvin, 

mutta pudottaa ylälinjansa. 

PEK2 
 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

Erinomainen tyyppi. Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Erinomaisen pituiset ja erinomaiset raajaosat.  

Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen luusto. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hieman pitkä 

lanneosaltaan. Erittäin hyvät käpälät. Tänään hieman pihtikinttuinen niin liikkeessä kuin seistessä. 

Erittäin hyvä askelpituus, mutta tähän ikään hieman löysä. Erittäin mukava luonne. 

PEK1 KP ROP-PEN 
 

NARTUT 
 
PENTULUOKKA 
 

Red Rublev Upsy Daisy FI11009/11 

PEN POISSA 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Edendane's Dandelion FI39314/10 

Erinomaista tyyppiä. Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Vahva, maskuliininen pää, jossa hienot tasot. Ei 

anna tänään käsitellä itseään. Joten arvostelu on kirjoitettu siitä mitä näen. Erittäin hyvä lapa ja 

olkavarsi. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen rinnansyvyys. Voimakas rintakehä.  Liikkuu 

ikäisekseen erittäin hyvin. Palkintosija luonteesta. 

JUN H 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09 

Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis ja miellyttävä kokonaisuus. Erinomainen pää. Oikea purenta, mutta 

hieman kapea leuka. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Voisi olla hieman vahvempi ylälinja. 



Erinomainen luusto, raajat ja käpälät. Liikkuu erittäin huolimattomasti. Astuu ristiin edessä, 

epämääräiset kintereet. Ei halua käyttää rakennettaan oikein. Erinomainen luonne. 

NUO ERI1 
 

AVOINLUOKKA 
 

C'mon Claim To Fame FI24490/09 

Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin hyvä pää ja ilme. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvin asettuneet korvat. 

Hyvä lavan ja olkavarren pituus. Valtavan kehittynyt rinta-alue. Erinomainen ylä- ja alalinja. Toivoisi 

hieman pituutta takaraajoille, mikä antaisi paremman polvikulman. Liikkuu hädin tuskin takaa, mutta 

hyvällä askelpituudella edestä. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 

AVO ERI2 
 

Crowbay's To Be A Wind FI42265/09 

Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Maskuliininen pää ja ilme. Oikea purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. 

Voimakas rintakehä hyvillä kulmauksilla. Erinomainen etuosa ja eturinta. Ihana takaraajojen leveys. 

Kaunis, vahva pää. Liikkuu erittäin hyvin kun haluaa. Hyvin esitetty.  

AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP 
 

Red Rublev Orion FIN22770/08 

Erittäin hyvä tyyppi. Voimakas, maskuliininen pää, joka voisi olla hieman jalompi. Hyvin asettuneet 

korvat. Voimakas kaula. Erittäin hyvät lavat. Rintakehän alaosa voisi olla kaartuneempi, pitkän 

pituuden kanssa antaa jyrkän alalinjan. Erittäin hyvä lantio. Liikkuu .. edestä & lyhyesti takaa. Erittäin 

mukava luonne. Hyvin esitetty. 

AVO EH 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 
Edendane's Paradise Flower FI39319/10 

Erittäin hyvä tyyppi. Ikäisekseen iso ja vahva narttu. Hyvin muotoutunut pää, jossa erinomaiset sielun 

peilit. Hieman lyhyt kaula. Hieman pystylapa. Hyvä olkavarsi. Hyvä luusto. Silmiinpistävä eturinta. 

Hyvä rintakehä. Lyhyet raajaosat, luisu lantiosta, mikä antaa lyhyen alasasettuneen takaosan. Oikea 

purenta. Mukava luonne. Tänään liian löysä & pehmeä, johtuen juuri olleista juoksuista. 

JUN EH 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Red Rublev Ruby Stridercitnalta FI59431/09 

Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis, miellyttävä kokonaisuus. Hyvin muotoutunut pää, 

yhdensuuntaisilla tasoilla. Hyvin asettuneet korvat. Oikea purenta. Erinomainen kaula & ylälinja.  

Ihana leveys niin reidessä ja alaraajoissa. Erinomainen lapa. Pitkä, hyvä olkavarsi. Erinomainen luusto 

& käpälät. Hyvin esitetty. Mukava luonne. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP 
 

AVOINLUOKKA 



 

Crowbay's Wind Of Joy FI42264/09 

Erinomainen tyyppi. Feminiininen hyvin muotoutunut pää. Hyvin sijoittuneet korvat. Vahva, kaunis 

kaula. Oikea purenta. Erittäin hyvä olkavarsi. Erittäin hyvä eturinta. Hieman suorat ranteet. Erittäin 

hyvä ylä- ja alalinja. Ihana leveys ja voima takaosassa, jossa toki voisi olla hieman pidemmät alaraajat. 

Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Erittäin mukava luonne. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT 
 

Jättiläisen Orvokki FIN11782/07 

AVO POISSA 
 

VALIOLUOKKA 
 

Goldgirls One For Me FI37930/09 

Erinomainen tyyppi. Voimakas, hyvin muotoutunut pää. Hyvin sijoittuneet korvat. Vahvat leuat. 

Lievästi poikki olevat etuhampaat. Lievät kulmat & erittäin hyvä. Voisi olla hieman kiinteämpi. 

Erittäin hyvä kaula & ylälinja. Riittävä eturinta. Mutta hieman raskas rintakehän alaosa, mikä antaa 

löysät olkavarret. Vakaa, voimakas takaosa, jossa voisi olla paremmat polvet. Liikkuu tänään hieman 

ahtaasti takaa. Erittäin mukava luonne. Hyvin esitetty. 

VAL ERI1 
 

VETERAANILUOKKA 
 

Great Master Lilja Forever FIN36061/03 

Erinomainen tyyppi. 8-vuotias daami, joka liikkuu arvokkuudella. Hyvin muotoutunut, feminiininen 

pää. Hieno kaula, hyvä kaari. Erittäin hyvä etuosa. Hyvin kehittynyt rintakehä. Erinomainen pituus 

kaikissa takaosan raajoissa. Sopiva luusto. Erittäin hyvät käpälät. Erinomainen luonne. Kunnia 

omistajalle, joka esittää näin hienon. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

 
 

musta / harlekiini 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Danemanian Vuorenhaltijan Hiisi FI10617/11 

Erittäin hyvä tyyppi. Maskuliininen pää ja ilme. Hyvin sijoittuneet korvat. Vahva kuono ja kallo. Hyvä 

kaula. Hieman pystyt lapa ja olkavarsi. Hieman epävakaa ylälinja. Jyrkkä lantio. Niukat kulmaukset 

takana. Tänään kovin pihtikinttuinen seistessä ja liikkeessä. Erittäin mukava luonne. 

JUN H 
 

AVOINLUOKKA 
 

Danemanian Sunking FIN32760/08 



Erittäin hyvä tyyppi. Vahva, hieman epäjalo kallo. Hyvin sijoittuneet korvat. Kapea alaleuka. Lyhyet 

etuhampaat. Hyvä kaulan, olkavarren ja lavan pituus, mutta toivoisin parempia kulmauksia. Pehmeät 

välikämmenet. Erittäin hyvä takaosa, hieno reiden ja alaraajojen leveys. Liikkuu hyvin takaa, mutta 

erittäin löysästi edestä. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

AVO EH 
 

Kristofer Robin FIN27388/08 

Erinomainen tyyppi & kokonaisuus. Maskuliininen pää & ilme. Erittäin hyvät kulmaukset. Vahva 

kaula & ylälinja. Erinomainen rintakehä, hienolla eturinnalla. Erittäin hyvä takaosa. Vahvat reidet 

hienolla leveydellä. Varpaat hieman ulospäin seistessä & liikkuessa. Voisi olla vähän enemmän 

itseluottamusta. Erinomainen turkki. Voisi olla hieman puhtaammat läiskät. Kantaa häntää erittäin 

korkealla, johtuen laskevasta lantiosta. Hyvin esitetty. 

AVO ERI1 
 

Tellus Danes Xabat FI16811/09 

Erittäin hyvä tyyppi. Kokonaisuutta häiritsee hieman laskeva ylälinja. Vahva kaula. Hieman pysty lapa 

ja olkavarsi. Hieman kaareva yläosa seistessä ja liikkeessä. Vahva lantio. Hyvä takaosa, mutta pituutta 

puuttuu raajoista. Taipumus ylitaivuttaa etuosaa. Liikkuu kauttaaltaan erittäin löysästi. 

AVO H 
 

NARTUT 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Calcifer's Amai FI59009/09 

NUO POISSA 
 

Genedda Perculo Meo FI52028/09 

Erinomainen narttu. Erittäin kaunis & miellyttävä kokonaisuus seistessä & liikkeessä. Hyvin 

muotoutunut pää. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Erittäin hyvä huulikulma. Oikea purenta. 

Erinomainen eturinta. Hyvin kehittynyt rintakehä. Seisoo hieman pihtikinttuisesti, sääli liikettä. 

Erinomainen turkki. Hyvin esitetty. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 
 
Saradane's Love Is Black FI57507/09 

Erittäin hyvä tyyppi. Feminiininen pää. Oikea purenta. Hyvin sijoittuneet korvat. Erittäin kaunis, 

kaareutunut kaula. Vahva ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä ja takana, mikä antaa tasapainon, mutta 

saisi olla paremmat molemmissa päissä. Erinomainen turkki. Hyvin esitetty. Mukava luonne. 

NUO EH 
 

AVOINLUOKKA 
 

Danemanian Restless Heart FIN32780/08 

Erinomainen tyyppi. Kaunis, feminiininen, hyvin muotoutunut pää. Erittäin hyvä kaula, ylä- ja alalinja. 

Erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen tasapaino. Liikkuu erittäin kivasti. Sopiva 

luusto. Kiinteä ja hieno niin pää kuin takaosakin. Hyvin esitetty. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT 



 

Namilon Susu FI10944/09 

Miellyttävä kokonaisuus seistessä. Valitettavasti putoaa etupäästä liikkeessä. Pitkä, hyvin muotoutunut 

pää. Erittäin hyvin kulmautunut edestä. Hädin tuskin silmiinpistävä rinta. Siihen menee koko etuosan 

pituus, mikä antaa pitkän vaikutelman ja putoavan liikkeen. Vahva lantio. 

AVO EH 
 
 
 

sininen 
 

UROKSET 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Saradane's Made For Success FI13172/10 

Erinomainen tyyppi. Maskuliininen pää, yhdensuuntaisilla tasoilla. Oikein asettuneet korvat. Erittäin 

hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pitkä lanneosa. Hieman suora olkavarsi. Erittäin hyvä takaosa, hieno 

leveys. Sopiva luusto ja käpälät. Tänään erittäin mukava ja huoleton, mutta kun haluaa, näyttää erittäin 

hyvän liikkeen. Mukava poika. 

NUO ERI1  
 
NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Lha Danes Aurelia Danemania FI17179/10 

Erinomainen tyyppi & kokonaisuus. Kaunis, pitkä, feminiininen pää. Oikea purenta. Erittäin hyvät 

kulmaukset edessä ja takana. Ikäisekseen riittävän kehittynyt rintakehä. Sopiva luusto ja käpälät. 

Erittäin iloinen ja mukava tänään, mutta näyttää erittäin hyvää askelpituutta. Hyvin esitetty. 

JUN ERI1 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Shaggy Friends Cora Lee FI20391/10 

Erittäin hyvä kokonaisuus. Kaunis, feminiininen, hyvin muotoutunut pää. Oikea purenta. Erittäin hyvä 

kaula ja ylälinja. Hieman raskas rintakehän takaosa. Erittäin hyvä lantio ja takaosa. Sopiva luusto ja 

käpälät. Liikkuu voimalla, tasapainolla ja draivilla. Hyvin esitetty. 

NUO ERI1 
 

AVOINLUOKKA 
 

Grande Gremin's Alyshea FI17771/09 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvin muotoutunut, feminiininen pää. Hyvin sijoittuneet korvat. Vahva kaula. 

Erittäin hyvä eturinta. Ylälinjaa häiritsee hieman laskeva lantio. Erittäin hyvä alalinja. Takaosassa on 

hyvä leveys. Hyvä raajojen pituus. Tänään mukava ja iloinen, ei halua näyttää parasta liikettään, sen 

vuoksi löysä  ja epätasainen. Mukava luonne. 



AVO EH 
 

Oldstone's Cute Jadinella FI14080/09 

Erittäin hyvä pää. Voisi olla tiukempi. Oikea purenta. Vahva kaula. Epävakaa ylälinja seistessä ja 

liikkuessa. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Kun liikkuu, epäsuora edestä ja risteävä takaa ja menee 

mielellään puun varjoon.  Hyvä askelpituus. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

AVO EH 
 

VALIOLUOKKA 
 

Bonel Xara FIN21090/06 

Erinomainen tyyppi. Voimakas kaula ja vahva, ilman että on suorakulmainen. Erittäin hyvät 

kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen rintakehä. Erinomainen eturinta. Voimakkaat leuat. Hieman 

sisällä olevat etuhampaat. Liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin. Hyvin esitetty. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 


