
8.7.2012 Kokkola 

tuomari: Harto Stockmari 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Luisfigo FI29948/11 

Urosmainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta, löysät 

huulet. Ikäisekseen normaalisti kehittynyt runko. Hyvä kaula, rodunomaisesti kulmautunut, hyvä 

käytös. Liikkuu rodunomaisella liikeradalla. 

JUN ERI1 SA PU3 SERTI 

 

Euro Power Elvis Aaron Presley FI43243/11 

Urosmainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, oikeat kallon ja kuonon mittasuhteet. Oikea purenta, 

hyvin avoimet luomet häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula, suora olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, 

eritäin jyrkkä lantio, voimakkaasti kulmautunut takaosa. Liikkuu ulkokierteisesti edestä, lyhyellä 

tehottomalla askeleella takaa, raajat jäävät rungon alle. Tarvitsee runsaasti harjoitusta ja 

itseluottamusta. 

JUN T 

 

VALIOLUOKKA 

 

Abierto's E´po To Kheimos FI59216/09 

Urosmainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, oikeamuotoinen pää, hyvä purenta. Hyvä kaula, 

erinomainen runko, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Miellyttävä käytös, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

Crowbay's King Of Winds FI42260/09 

Urosmainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, kaunis pää, hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, 

erinomainen eturinta, erinomainen runko, jossa hieman pitkä lanneosa. Tasapainoisesti 

kulmautunut, leveä reisi, miellyttävä käytös. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Euro Power Bruno FI17134/07 

Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää, hyvä purenta, hyvä kaula ja 

ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko, hyvin kulmautunut takaosa, toivoisin leveämmän reiden. 

Hyvä käytös, liikkuu ulkokierteisesti edestä, ajoittain hieman epäpuhtaasti takaa. 

VAL ERI3  

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grand Fergo's Emerald FI20312/11 

Kauniit mittasuhteet ja hyvä sukupuolileima. Oikeamuotoinen pää, jossa hieman avoin ilme, hyvä 

purenta, hyvä kaula, hyvin kehittynyt eturinta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, jossa hieman 



pitkä lanneosa, etuosan tulee vielä kehittyä. Hyvin kulmautunut takaosa, miellyttävä käytös. 

Liikkuu hyvin sivulta, vallattomasti edestä. Toivoisin koiralle kauniimman ilmeen. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Tellus Danes Wana'aonani FI46241/11 

Urosmainen, aavistuksen pitkä kokonaisuus. Voimakas kallo-osa, avoin ilme, löysää 

kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, jossa turhan pitkä lanneosa. 

Normaalisti kulmautunut, vielä hyvin pentumaiset liikkeet, tarvitsee aikaa ja harjoitusta. 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Perfect Sunshine Enorme FI14278/11 

Urosmainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, voimakas kallo-osa ja avoin ilme, hyvä purenta. Hyvä 

kaula, etuosan tulee vielä kehittyä. Normaalisti kehittynyt runko, jossa hieman pitkä lanne, 

köyristää ylälinjaa, luisu lantio. Riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu ahtaasti takaa, lyhyellä 

tehottomalla askeleella. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grandman's Black Sabbath FI37952/10 

Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, voimakas pää, hyvä purenta, oikeamuotoinen runko. 

Hieman luisu lantio, rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä käytös, liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Unlike Any Other FI35068/06 

Narttumainen kokonaisuus, mittasuhteiltaan pitkä, melko hyvä pää, toivoisin kauniimman 

huulilinjan ja ilmeen, hyvä purenta. Hyvä eturinta, tilava runko, jossa pitkä lanneosa, normaalisti 

kulmautunut takaosa, liikkuu löysästi edestä, hieman jäykästi takaa. 

AVO H 

 

Taivassilmän Anastacia FI57790/09 

Narttumainen kokonaisuus, kauniit mittasuhteet, hyvä pää, jossa hieman voimakas kallo-osa, hyvä 

purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, löysä etuosa. Hyvin kulmautunut takaosa, hyvä käytös, 

liikkuu hyvin sivulta, vallattomasti edestä. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB FI MVA ROP 

 

 

 



sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11 

Urosmainen kokonaisuus, jolla kauniit mittasuhteet. Urosmainen pää, jossa oikeat mittasuhteet, 

hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja runko, kaunis takaosa. 

Hyvä käytös, liikkuu hyvin sivulta, hieman monimutkaisesti edestä. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Denim Daneds Madison Maggie May FI34614/11 

Narttumainen kokonaisuus, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, 

hyvin kehittynyt eturinta, erinomainen runko, hyvä takaosa, hyvä käytös. Liikkuu tasapainoisesti. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Piistar For Mona Lisa FI178841/09 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

Narttumainen, hieman pitkä kokonaisuus, oikeanmuotoinen pää, hyvä purenta, hyvä kala, hieman 

suora etuosa. Tilava runko, jossa pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu ahtaasti takaa, 

löysästi edestä, riittävällä askeleella sivulta, hyvä käytös. 

VAL ERI2  

 

Saradane's Heart V Actable FI43415/06 

Narttumainen kokonaisuus, ok mittasuhteet, hyvä pää ja purenta, hyvä eturinta. Hyvä kaula ja 

runko, jossa hieman pitkä lanneosa, normaalisti kulmautunut takaosa, toivoisin leveämmän reiden. 

Liikkuu hyvin edestä, jäykästi takaa, hyvä käytös. 

VAL ERI1 SA PN2 CACIB 

 

 


