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tuomari: Teija Salmi-Aalto 
 

keltainen / tiikerijuovainen 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Alder Glade's Alonso FI47620/11 

17 kk, hyvät mittasuhteet ja koko, hyvä pitkä pää, jossa yhdensuuntaiset tasot, hyvät tiiviit tasot, 

purenta ok. Hyvä kaula, suora ylälinja, lupaava eturinta, hyvä rintakehän syvyys. Hyvä vahva luusto, 

kauniit käpälät, riittävä runko ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu 

yhdensuuntaisesti, hieman löysästi edestä, hyvä sivuaskel. Kaunis väri, hyvä maski, hyvin esitetty. 

Antaa tänään vielä ilmavan vaikutelman, nuorella miehellä on erinomaiset raamit jotka täyttää. 

JUN ERI1 JV-12 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Pine Garden's Everlasting Echo FI43551/11 

20 kk, erittäin hyväntyyppinen, hyvän kokoinen nuori uros, jolla vielä mittasuhteet ok. Kaunislinjainen 

pitkä pää, jossa lähes yhdensuuntaiset pään tasot, oikea ilme, hieno huulikulma, hyvä kaula & ylälinja, 

hyvä riittävä eturinta & runko. Pitkä lanneosa, riittävästi kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa, 

hieman avoimet kyynärpäät, sopiva luusto. Liikkuu erittäin löysästi vielä edestä, kääntää varpaat 

sisäänpäin. Sivuaskel saa pidentyä ja voimistua. Palkintosija liikkeistä, koiran tarvitsee kiinteytyä. 

NUO EH2 
 

Red rublev Cucculuuruu FI34411/11 

19 kk, neliömäinen kookas uros, hyvä pitkä pää, jossa kaunis ilme. Selvä sukupuolileima, hyvä 

huulikulma, hyvä säkä & selkälinja, hieman pysty lantio. Hyvä eturinta & syvä runko, hyvä luuston 

vahvuus, kauniit käpälät. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hieman pihtikinttuinen seistessä. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti, aavistuksen kinnerahtaasti, tasapainoiset rytmikkäät sivuliikkeet. Komea 

nuorukainen, hyvä tiikeriväri. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA 
 

AVOINLUOKKA 
 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

2 v. kookas, hieman pitkä mittasuhteiltaan. Hieno pitkä pää, jossa lähes yhdensuuntaiset pään tasot, 

hyvä kuonon ja kallon suhde, hyvät silmät & ilme. Pitkä kaunis kaula, hyvä säkä, hieman kaareva 

selkälinja, riittävä eturinta & runko, pitkä lanneosa. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvät 

käpälät. Liikkuu erittäin löysästi vielä edestä, hyvä sivuaskel, köyristää selkäänsä myös liikkeessä. 

Kookas, raamikas uros, joka tarvitsee aikaa tasoittuakseen liikkeessä. Rodunomainen olemus, 

erinomaisesti esitetty. 

AVO ERI1 
 

VALIOLUOKKA 



 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

3 v. vahva, mittasuhteet vielä ok, erittäin kaunis pään profiili. Hyvät yhdensuuntaiset pään tasot, 

aavistuksen karkea kallo-osa, hyvä otsapenger, näkyvä huulitasku. Hyvä vahva kaula, selvä säkä, hyvä 

selkälinja, aavistuksen pysty lantio. Hyvä eturinta & runko, hieman etuasentoiset lavat, hyvin 

kulmautunut takaa. Vahva luusto, hieman avoimet käpälät. Liikkuu hyvin ja pysty lantio näkyy 

liikkeessä ja taka-askel jää lyhyeksi. Näyttävä valiouros, hyvin esitetty. 

VAL ERI3 SA PU4 
 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

Lähes 6 v, kookas, kaunisraaminen uros, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Vahva pää, jossa hyvä 

profiili, oikeat pään tasot, epätasainen purenta. Hyvä kaula & ylälinja, erinomainen eturinta & runko, 

hieman pitkä lanneosa, erinomainen luusto & käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti 

takaa. Liikkuu hyvin, mutta voisi olla tarmokkaampi, seistessään upea kokonaisuus. Hyvin esitetty, 

upea väri. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB V-12 VSP 
 

Euro Power Diamond FI33987/10 

2 v, hyvät mittasuhteet, keskikokoinen, hyvä pään profiili & mittasuhteet, mutta voisi kauttaaltaan olla 

aavistuksen pidempi. Riittävä otsapenger, hyvä kaula, joka saisi liittyä säkään sulavammin. Hyvä 

selkälinja & lantio, hyvä eturinta & runko, sopiva luusto vahvuus, raskaat lavat. Voimakkaasti 

kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu löysästi edestä, yhdensuuntaisesti, saisi olla huomattavasti 

tarmokkaampi liikkeessä ja askel voisi olla maatavoittavampi. Kompakti paketti, joka voisi olla 

aavistuksen urosmaisempi. 

VAL ERI 
 

Euro Power Duutsoni FI33989/10 

2 v, ryhdikäs, kompakti kokonaisuus. Pitkä pää, jossa hyvät mittasuhteet, hieman poskia, lähes 

yhdensuuntaiset pään tasot. Erittäin kaunis kaula & ylälinja, hyvä runko, riittävä eturinta, hieman 

etuasentoiset lavat & pysty olkavarsi. Erinomaisesti kulmautunut takaa, hyvä leveä reisi, riittävä luusto. 

Liikkuu hieman kapeasti edestä ja kääntää varpaat sisäänpäin, sivuliikkeessä saisi olla pituutta, 

näyttävä kokonaisuus seistessä. Hyvä tiikeriväritys, hyvin esitetty. 

VAL ERI 
 

Goldgirls Orlando Bloom FI37926/09 

Lähes 4 v, hyvät mittasuhteet, kookas uros. Hyvä pään profiili ja riittävä pituus. Hieman karkea kallo-

osa, melko syvälle sijoittuneet silmät. Hyvä kaula, säkä & selkälinja, erinomainen eturinta & runko, 

hyvä luusto & käpälät, riittävästi & tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin 

hyvin, komea kokonaisuus. Hyvin esitetty, kaunis tiikeriväritys, iloinen käytös & olemus. 

VAL ERI2 SA PU3 
 
Pine Garden's Diamond Duke SE17193/2010 

3 v, keskikokoinen, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, oikealinjainen pitkä pää, jossa hyvä profiili, 

yhdensuuntaiset pään tasot, hieno purenta & isot hampaat. Hyvä kaula, säkä & ylälinja, erittäin hyvä 

runko & etuosa, pitkä lanneosa, riittävä luuston vahvuus, hyvät käpälät. Hyvin & tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti, kääntää hieman etukäpäliä sisäänpäin, hyvä sivuaskel. 

Kompakti kokonaisuus, hyvin esitetty. 



VAL ERI4 SA VASERT 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Alder Glade's Aluette FI47623/11 

17 kk, hyvänkokoinen, hyvät mittasuhteet, hyvät raamit, kaunis pitkälinjainen pää, kuono-osa voisi olla 

vahvempi & alaleuka voimakkaampi, hyvä pään tasot, riittävä otsapenger. Hyvä kaula, säkä & ylälinja, 

riittävä runko & eturinta. Sopiva luusto vahvuus, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, vielä 

erittäin avoimet & löysät kyynärpäät. Hyvä sivuliike, kauniit raamit, joihin hyvä kasvaa, hyvin esitetty. 

JUN EH4 
 

Alder Glade's Amelie FI47625/11 

17 kk, kaunisraaminen, hyvät mittasuhteet, erittäin kaunisilmeinen nuoren nartun pää, kauniit tummat 

silmät, stoppi voisi olla parempi. Hieno kaula, hyvä ylälinja, lupaava eturinta, hyvä runko, hyvä luusto 

& käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä 

askelpituudella, itsensä hyvin kantaen. Kaunis puhdas väri, hyvä maski. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI JV-12 
 

C'mon Keepers Choice FI37793/12 

9 kk, hyvät raamit ja koko, pitkä pää, jossa lähes yhdensuuntaiset pään tasot, pää kauttaaltaan vielä 

kovin kapea, tummat silmät, erittäin kaunis kaula. Hyvä säkä & ylälinja, vielä kehittymätön eturinta, 

rintakehä saa syventyä. Hyvä luuston vahvuus & käpälät, pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut 

edestä, erittäin hyvin takaa. Hyvä leveä reisi, liikkuu edestä vielä hyvin huolimattomasti, muuten hyvä 

joustava sivuaskel. Hyvät raamit, jotka ajan kanssa täyttää. 

JUN ERI3 
 

C'mon Kisses For Sale FI37794/12 

9 kk, hyvät mittasuhteet, korkea ja vielä hyvin kapea juniori narttu. Pitkälinjainen pää, joka myös 

kauttaaltaan hyvin kapea, kaunis ilme, hyvä kaula. Köyristää selkälinjaansa seistessä, luisu lantio, vielä 

kovin kehittymätön eturinta & runko. Hyvä luusto vahvuus, pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut 

edestä, hyvin takaa, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin löysästi ja kapeasti edestä ja takajalat rullaa rungon 

alla. Tänään kovin kevyt ja ilmava yleisvaikutelma määrää palkintosijan, suloinen olemus, hyvin 

esitetty. 

JUN H 
 

Samuraiwood's Fazeriina FI22328/12 

9 kk, kaunisraaminen, hyvänkokoinen juniori narttu. Pitkä oikealinjainen pää, jossa vielä erisuuntaiset 

pään tasot, kaunis, rodunomainen pehmeä ilme. Hyvä kaula, ylälinja, hyvä runko, vielä kapea eturinta, 

pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä leveä reisi, sopiva luusto. Liikkuu 

hyvin löysästi edestä, lyhyt & korkea etuliike, pitkä taka-askel, tarvitsee aikaa tasoittuakseen liikkeessä. 

Hyvät raamit, joihin kasvaa, etuliikkeet määrää tänään palkintosijan. 

JUN EH 
 

Samuraiwood's Flicka Freijan FI22324/12 



9 kk, raamikas, hyvä kokoinen narttu, aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Kaunisilmeinen pitkä pää, 

pään tasot vielä kesken kehityksen, hyvä huulikulma, kaunis kaula & selkälinja, lupaava eturinta & 

hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä luusto. Seisoo tasapainoisesti kaikilla raajoillaan, riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin, hyvä brindle väritys, hyvin 

esitetty. 

JUN ERI2 SA 
 

Samuraiwood's Flow Snow FI22325/12 

9 kk, hyvä koko, mittasuhteiltaan pitkähkö. Hyvä pitkä pää, jossa tasot ei ole vielä yhdensuuntaiset, 

suloinen ilme, hieman kapea alaleuka, hyvä kaula, ylälinja, vielä kovin kapea kauttaaltaan. Pitkä 

lanneosa, pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Sopiva luuston vahvuus, liikkuu 

vielä kovin kapeasti & löysästi edestä. Erinomainen taka-askel, hyvä väri & maski, hyvin esitetty, 

hyvät raamit joihin kasvaa. 

JUN EH 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Grand Fergo's Emerald FI20312/11 

22 kk, erittäin kaunisraaminen nuori narttu, hyvät mittasuhteet. Hieno pään profiili, ilmettä häiritsee 

hieman avoimet silmäluomet, kaunis huulilinja, erittäin kapea alaleuka & alakulmahampaat nojaa 

voimakkaasti yläleukaan. Hyvä kaula, erinomainen ylälinja, hieno runko, hyvä eturinta, sopiva luuston 

vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, kääntää hieman varpaat sisäänpäin 

liikkeessä, liikkuu hyvällä askelpituudella. Raamikas narttu, erinomaisesti esitetty, purenta määrää 

palkintosijan. 

NUO EH4 
 

Maxidan's Rihanna DK109392011 

19 kk, vahva kookas narttu, jossa kuitenkin riittävä sukupuolileima. Pitkä pää, jossa oikea ilme, melko 

tiukka-asentoiset etukulmahampaat. Kapea alaleuka, hyvä kaula & ylälinja, vahva runko & eturinta, 

hyvä luusto & käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin. 

Hyvä väri, hyvin esitetty. 

NUO ERI2 SA 
 

Méherzugi Vienna FI15915/12 

18 kk, kaunisraaminen, aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Vahva, mutta narttumainen pää, hyvät pään 

tasot, hyvä kaula & ylälinja, sopiva eturinta & runko, sopiva luuston vahvuus, hieman pitkä lanneosa. 

Niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella ja rytmillä, palkintosija 

määräytyy tänään siitä, että nuori neiti on hyvin huolissaan ja varautunut kehässä, päästää luokse ja saa 

koskea, hampaatkin sai katsottua. 

NUO T 
 
Red Rublev Chocolate FI34413/11 

19 kk, kookas narttu, jolla hyvät mittasuhteet nartulle. Hienolinjainen pää, jossa upea huulikulma & 

kaunis ilme, hyvä kaula, ylälinja, riittävät eturinta & runko. Hieman pitkä lanneosa, riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman pihtikinttuinen seistessä. Vahva luusto, liikkuu hyvällä, 

pitkällä askeleella, hieman vielä löysästi & pihdissä takaa. Näyttävä narttu, hyvin esitetty. 

NUO ERI3 



 

Red Rublev Cream FI34415/11 

19 kk, ryhdikäs, kaunislinjainen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa 

hieno profiili, hyvä huulikulma, alaleuka saisi olla vahvempi, kaunis kaula & ylälinja, hyvä eturinta & 

runko, sopiva luusto, kauniit käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti, kääntää hieman varpaita sisäänpäin, kaunis joustava sivuaskel. Hyvä väri, hyvin 

esitetty, kaunis narttumainen kokonaisuus. 

NUO ERI1 SA PN3 VASERT VACA 
 

AVOINLUOKKA 
 

C'mon Happy Adventurer FI10701/11 

2,5 v, pienehkö narttu, jolla hyvät ääriviivat. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan, pitkä pää, jossa hyvät 

tasot, hyvä huulikulma, kaunis kaula & ylälinja, turhan suora lantio, hyvä eturinta & runko. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä leveä reisi, sopiva luuston vahvuus. Liikkuu löysästi edestä & 

hieman lyhyellä askeleella, kompakti kokonaisuus, joka tarvitsee voimaa & pituutta liikkeeseen. 

Kaunis väri, maski saisi olla tummempi, hyvin esitetty. 

AVO ERI1 
 

VALIOLUOKKA 
 

Alpine's Reach For Ultima Thule FI17262/09 

4 v, erittäin kaunislinjainen, hyvänkokoinen, hyvät mittasuhteet. Kaunis pää, ihana ilme, erinomainen 

purenta, hyvä kaula & ylälinja, upea eturinta & runko, sopiva luusto, hyvin kulmautunut. Liikkuu 

erittäin hyvin, hyvin esitetty. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB V-12 ROP 
 

Euro Power Black Magic FI17135/07 

6 v, ryhdikäs, kaunisraaminen kokonaisuus. Hyvä pitkä pää, jossa hyvät tasot, hieno kaula. Hyvä 

ylälinja, hyvä eturinta & runko, hieman etuasentoiset lavat & pysty olkavarsi. Hienot kulmaukset 

takana, riittävä luuston vahvuus. Liikkuu hyvällä askeleella & tasapainolla 

VAL ERI2 SA PN4 
 
Euro Power Cicciolina FI53356/09 

3 v, kookas vahva narttu, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pitkä pää, hyvät silmät, kaunis kaula, hyvä 

säkä & ylälinja. Erinomainen eturinta & runko, vahva luusto, kauniit käpälät. Hyvin kulmautunut 

edestä & takaa, liikkuu hyvin edestä, mutta hieman jäykästi takaa ja saisi olla parempi potku ja voima 

takaosassa. Näyttävä narttu seistessä, hyvä väri, hyvin esitetty. 

VAL ERI4 SA 
 

Red Rublev Ruby Stridercitnalta FI59431/09 

3 v, kookas narttu, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Pitkälinjainen pää, jossa hieman karkea 

kallo-osa, erinomainen kaula, hyvä ylälinja, hyvä eturinta & runko. Hieman pitkä lanneosa, sopiva 

luusto, hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvä leveä reisi. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta hieman 

haluttomasti tänään. Hyvä askelpituus, näyttävä kokonaisuus seistessä. Kaunis lämmin väri, kaunis 

maski, hyvin esitetty. 

VAL ERI3 SA 



 

VETERAANILUOKKA 
 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

9 v, tyylikäs, kaunislinjainen veteraani. Hieno pitkä pää, jossa upea profiili, ihana ilme. Kaunis kaula & 

ylälinja, hyvä runko & eturinta, raajat ja kulmaukset. Kaunis vanha rouva, joka kantaa ikänsä tyylillä, 

ikä näkyy eniten liikkeessä. Onnittelut omistajalle hienosta vahvasta rouvasta! 

VET ERI1 SA ROP-VET VV-12 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Euro Power 

Näyttävä ryhmä, koostuu 3 eri yhdistelmästä. 2 urosta, 2 narttua, selvät sukupuolileimat. Pitkät, melko 

vahvat päät, erinomaiset etuosat & luustot. Terveet rakenteet, tasapainoiset liikkeet. Onnittelut 

kasvattajalle. 

KASV1 KP ROP-KASV. 
 

Kennel Red Rublev 

Kaunispäinen ryhmä, 2 eri yhdistelmästä, 3 narttua, 1 uros. Hyvät pitkät päät, hyvät rakenteet, sopivat 

luuston vahvuudet. Selvät sukupuolileimat, hyvät pitkät liikkeet. Joukossa nuoria koiria, kasvattajalla 

selkeä tyyppi. Hieno ryhmä, onnittelut kasvattajalle. 

KASV2 KP 
 
 
 

sininen 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

15 kk, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, keskikokoinen. Kaunis pitkä pää, jossa hieno ilme, 

kaunis huulikulma, hyvät pään tasot, tiukka saksipurenta. Hyvä kaula, säkä & eturinta ja runko 

ikäisekseen. Hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautunut, kauniit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti 

kauniilla ryhmikkäällä askeleella. Erittäin kaunis kokonaisuus, hyvä sininen väri, hyvin esitetty. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP JV-12 V-12 
 

Sovereigndane's Bel You It's Me NO31684/12 

12 kk, hyvät mittasuhteet & koko, ryhdikäs. Pitkälinjainen pää, aavistuksen pyöreä kallo-osa ja syvä 

otsauurre, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, suora selkälinja, hyvä etuosa & runko. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hieman löysästi edestä & sidotusti takaa, hienot raamit, 

tarvitsee aikaa täyttääkseen ne. Hyvä luuston vahvuus, hyvä sininen väri. 

JUN ERI2 
 

NUORTENLUOKKA 
 



Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11 

20 kk, hyvä koko & mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Hyvä pitkä pää, hieman tuima ilme, loiva 

otsapenger, kallo hieman pyöreähkö profiililtaan, hyvä kuono-osa. Hyvä kaula, säkä & ylälinja, hyvä 

eturinta & runko, sopiva luuston vahvuus. Hieman pehmeät välikämmenet, riittävästi kulmautunut 

edestä & takaa. Liikkuu vielä hyvin löysästi edestä ja hieman sidotusti takaa. Seistessään näyttävä 

kokonaisuus, tarvitsee aikaa liikkeiden tasoittumiseen. 

NUO ERI1 
 

AVOINLUOKKA 
 

C'mon Exellent Choice DI17526/10 

AVO POISSA 
 

VALIOLUOKKA 
 

Bonel Zardoz FI46710/07 

5 + v. hyvät mittasuhteet & koko, pitkälinjainen uroksen pää, hyvä profiili & ilme. Hyvä kaula & 

ylälinja, sopiva eturinta & runko, hyvä luusto & käpälät, kääntää hieman kyynärpäitä rungon alle. 

Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, itsensä 

hyvin kantaen. Melko tumma sininen sävy. 

VAL ERI4 SA 
 

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

4 v, kookas, mittasuhteet ok, maskuliininen uros. Vahva uroksen pää, jossa hyvät tasot, riittävä pituus, 

melko voimakkaat huulet. Hyvä kaula & säkä, hieman lyhyt & pysty lantio, hyvä eturinta & runko, 

sopiva luusto, hyvät käpälät. Niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti 

joustavalla hyvällä askeleella. Näyttävä kokonaisuus, hyvä sininen väri. 

VAL ERI3 SA PU4 
 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

3,5 v, kookas, erittäin kaunisraaminen uros, mittasuhteet ok. Hyvä pään profiili, mutta saisi olla 

kauttaaltaan pidempi ja kallo-osa on turhan karkea ja voimakas. Erinomainen kaula, ylälinja, hieman 

luisu lantio. Erinomainen eturinta & runko, tasapainoiset kulmaukset, sopiva luuston vahvuus, hyvät 

käpälät. Liikkuu erinomaisesti hyvällä askelpituudella, erittäin kaunis liikkuja, hyvä sininen väri. 

VAL ERI1 SA PU2 CACIB 
 
Grande Gremin's Aldore FI17764/09 

Lähes 4 v, keskikokoinen vahva uros, aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan, vahva, mutta tasapainoinen 

pää, hyvät pään tasot. Hyvä kaula, hieman kaareva selkälinja ja luisu lantio, riittävä eturinta & runko, 

hieman pysty olkavarsi. Seisoo takaraajat rungon alla ja pyrkii siirtämään painopistettä pois etujaloilta. 

Vahva luusto, liikkuu hieman ahtaasti takaa & löysästi edestä, sivuaskel ok, mutta saisi kantaa itsensä 

paremmin liikkeessä. Hyvä sininen väri, hyvin esitetty. 

VAL EH 
 

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10 

Reilu 2 v, ryhdikäs, näyttäväraaminen nuori uros, pitkä, hieno profiilinen pää, hyvä ilme, hieno kaulan 

kaari. Hyvä ylälinja, täyteläinen eturinta, joka saa vielä leventyä & voimistua, samoin runko vahvistua. 



Syvyys on hyvä, seisoo vielä hieman kyynärpäät rungon alla. Hyvä luusto & käpälät, riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa, kyynärpäät myös liikkeessä rungon alla tässä vaiheessa, muilta osin 

liikkuu hyvin. Vielä hieman kapea kokonaisuus, lupaava profiili. 

VAL ERI2 SA PU3 VACA 
 

Oldstone's Demon With Me FI17773/10 

3 v, kookas, voimakasrunkoinen, hieman pitkärunkoinen uros. Piiiitkä, hyvälinjainen uroksen pää, 

jossa kaunis pehmeä ilme. Hyvä kaula, hyvä selkälinja, luisu pitkä lantio. Voimakas eturinta ja syvä 

rintakehä, riittävä luusto, riittävästi kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu hieman kapeasti edestä & 

takaa, hieman voimaton taka-askel. Hyvä sininen väri, hyvin esitetty. 

VAL EH 
 

Saradane's King V The Ring FI22906/08 

5 v, keskikokoa hieman pienempi uros, mittasuhteiltaan pitkä. Vahva uroksen pää, jossa tasot voisi olla 

yhdensuuntaisemmat, hieman karkea kallo, hyvä kaula & ylälinja, riittävä eturinta, sopiva runko, hyvä 

luuston vahvuus. Niukasti kulmautunut edestä & takaa, hieman pitkä lanneosa. Liikkuu hyvin edestä, 

mutta leveästi ja lyhyellä askeleella takaa. Hyvä sininen väri, hyvin esitetty. 

VAL EH 
 

VETERAANILUOKKA 
 

Herdolf Qui-Gon Jinn FI41566/04 

8,5 v, kookas uros, jolla pitkä pää, pehmoinen ilme, hyvä kaula, selkälinja jo hieman kaareva. 

Kauttaaltaan hieman kapea, vanha herra, jossa ikä jo alkaa hieman näkyä, riittävä luuston vahvuus, 

takaosa jo hieman antaa periksi. Ikä näkyy liikkeessä hieman lyhyenä askeleena. Pirteä vanha herra, 

näyttää viihtyvän kehässä, mutta jo sen verran tullut rakennemuutoksia, jotka määräävät palkintosijan. 

VET H 
 

Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04 

8,5 v, hyväkuntoinen, hyvässä kunnossa oleva vanha herra. Hyvä pää ja sen profiili, kaunis ilme, hyvä 

ylälinja & runko, eturinta, raajat sekä kulmaukset. Ikä näkyy "painavina" liikkeinä, mutta askel on silti 

riittävä. Onnittelut omistajalle hienossa kunnossa olevasta vanhasta herrasta. 

VET ERI1 ROP-VET VV-12 
 

NARTUT 
 
JUNIORILUOKKA 
 

Bonel Dana Sofia FI46981/11 

Raamikas juniori narttu, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Erittäin kaunis pitkä pää, jossa hyvät tasot 

& ilme. Hyvä kaula & ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta & runko, hieman pitkä lanneosa, 

tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto. Liikkuu ikäisekseen hyvällä askelpituudella & -joustolla, 

rytmillä. Kaunis kokonaisuus, uskoisin olevan hieno tulevaisuus edessä. 

JUN ERI3 
 

Bonel Dolce Vita FI46980/11 



16 kk, hyväraaminen juniori narttu. Erittäin kaunis pää, jossa hienot tasot. Hyvä kaula & ylälinja, 

ikäisekseen hyvä eturinta & rintakehä. Sopiva luusto, hyvät käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, 

hyvin takaa. Liikkuu hyvin joustavalla ja hyvällä askeleella itsensä hyvin kantaen. Kaunis kokonaisuus, 

lupaava nuori narttu. 

JUN ERI1 SA PN3 SERTI JV-12 
 

Sovereigndane's Baby Bubbles FI43027/12 

12 kk, hyvä koko, mittasuhteet ok. Pitkä, oikealinjainen pää, otsapenger voisi olla selkeämpi, hyvä 

ilme. Kaunis kaula, ikäisekseen erinomainen eturinta, hyvä runko, sopiva luusto. Hyvin kulmautunut 

edestä & takaa. Liikkuu hyvin joka suunnalta, aavistuksen korkea häntä, kauniit ääriviivat, lupaava 

juniorinarttu. 

JUN ERI2 SA PN4 VASERT 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Denim Danes Madison Maggie May FI34614/11 

19 kk, kaunisraaminen, hyvänkokoinen narttu, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Pitkä kaunisilmeinen 

pää, jossa hyvät mittasuhteet, hyvä kaula, säkä, hieman luisu lantio ja vielä pehmeä selkälinja. Riittävä 

eturinta & runko, aavistuksen pitkä lanneosa, riittävästi kulmautunut edestä & takaa, hieman pehmeät 

välikämmenet. Sopiva luusto, liikkuu edestä erittäin löysästi ja kääntää varpaat voimakkaasti 

sisäänpäin, takaliike on hieno. Tarvitsee kiinteytyä edestä paljon, seistessä kaunis kokonaisuus, 

liikkeestä palkintosija. 

NUO EH1 
 

AVOINLUOKKA 
 

Bonel Aamu-Yön Lumous FI19830/10 

2,5 v, kookas narttu, mittasuhteiltaan pitkä, pitkä kaunisilmeinen nartun pää, hyvä kaula. Selvä säkä, 

hyvä selkälinja, pitkä lantio, hyvä eturinta & runko, pitkä lanneosa, hyvä luusto. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hieman kapeasti edestä, hieman holtittomalla askeleella, voisi 

kantaa itsensä hieman paremmin liikkeessä. Kookas narttu, joka tarvitsee aikaa kiinteyttääkseen 

liikkeensä. 

AVO ERI1 
 

Denim Danes Long Live The Queen FI59926/10 

AVO POISSA 
 

VALIOLUOKKA 
 

Bonel Alice In Wonderland FI1982810 

4 v, kookas narttu, mittasuhteiltaan hieman pitkä. Pitkä, erittäin kapealinjainen pää, jossa kuono-osan 

tulisi olla huomattavasti voimakkaampi. Hyvä kaula & ylälinja, riittävä eturinta & hyvä runko, 

riittävästi kulmautunut edestä & takaa. Hyvä luusto, kauniit käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta 

hieman ahtaasti takaa. Taipuvainen peitsaamaan. Hyvä väri, erittäin hyvin esitetty. 

VAL EH 
 

Bonel Victoria FI46546/05 



7 v, tyylikäs, kaunisrakenteinen narttu, jolla hyvä pään profiili. Hieman karkea kallo, hyvä kaula & 

ylälinja, kaunis eturinta & hyvä runko. Hieman pysty olkavarsi, erinomainen takaosa, leveä reisi, hyvä 

luusto & käpälät. Liikkuu hyvin, hyvällä askeleella, kaunis sininen väri. Rodunomainen olemus, kaunis 

kokonaisuus. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP V-12 
 

Bonel Öinen Kaunotar FI16549/09 

3 v, ryhdikäs, kookas narttu, mittasuhteiltaan hieman pitkä. Pitkä pää, hieman karkea kallo-osa, hyvä 

kaula & ylälinja. Hyvä eturinta & runko, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, vahva luusto. 

Liikkuu hieman ahtaasti ja sidotusti takaa, kantaa hyvin itsensä liikkeessä. Näyttävä kokonaisuus, 

hyvin esitetty. 

VAL ERI4 
 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

Lähes 6 v, kaunisraaminen, ryhdikäs narttu. Hieno pitkä pää, upea huulikulma, hyvät tasot. Kaunis 

kaula, hyvä säkä & ylälinja, hieman etuasentoiset lavat ja pysty olkavarsi. Hyvä runko, täyteläinen 

mutta kapeahko eturinta. Hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin, tosin hieman kapeasti edestä, 

kantaa itsensä erinomaisesti. 

VAL ERI3 SA 
 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

3 v, hyväraaminen narttu, jolla mittasuhteet ok. Hyvä pään profiili, hieman karkea kallo-osa, erittäin 

hyvä kaula. Hyvä säkä & selkälinja. Erinomainen selkälinja & runko, hyvä luuston vahvuus & käpälät. 

Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella & tasapainoisesti, mutta selkälinja antaa 

hieman periksi liikkeessä. Hyvä sininen väri, hyvin esitetty. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 
 

Saradane's It's Our Lady FI27807/07 

VAL POISSA 
 

Grande Gremin's Blue Beauty FI56356/10 

2 v, erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko, ryhdikäs. Kaunis pään profiili, hyvä pituus & tasot, hieman 

karkea kallo-osa, kaunis kaareva kaula, hyvä säkä. Selkälinja antaa periksi vielä, lupaava eturinta, hyvä 

runko, hyvä luusto. Kauniisti kulmautunut, hyvät käpälät. Liikkuu edestä kerien, muilta osin hyvin. 

Selkälinja pettää myös liikkeessä, kaunis kokonaisvaikutelma, joka määrää palkintosijan. 

VAL ERI 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Bonel 

4 eri yhdistelmästä, 2 narttu, 2 urosta. Selvät sukupuolileimat, hyvät päät. Erinomaiset rakenteet, raajat, 

rungot & luustot. Kaikki liikkuu hyvällä askelpituudella itsensä hyvin kantaen. Kasvattaja tietää mitä 

tekee ja siitä onnittelut. 

KASV1 KP ROP-KASV. 
 

  
 



musta / harlekiini 

tuomari: Andersson Johnny, SE 
 

UROKSET 
 

PENTULUOKKA 
 

Doggidanes Black Boss SE34560/2012 

7 kk, hyvin muotoutunut pää. Lyhyt, hieno runko. Aavistuksen lyhyt kaula. Jyrkkä lantio. 

Kokoisekseen riittävä luusto. Hyvät käpälät. OK luonne. 

PEN1 KP VSP-PENTU 
 

NARTUT 
 

PENTULUOKKA 
 

Doggidanes Black Baby FI40501/12 

7 kk, erinomaista tyyppiä oleva narttu, voisi toivoa vähän enemmän huulta. Erinomainen kaula. 

Ikäisekseen erittäin hyvä runko ja luusto. Sopivat kulmaukset. Liikkuu oikein ympäri. Erinomainen 

luonne. 

PEN1 KP ROP-PENTU 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11 

15 kk juniori. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen rintakehä. Hieman ahdas edestä. Jyrkkä lantio. 

Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä ylähuuli, mutta liian löysä alahuuli. Aivan liian löysä ja 

epäsäännöllinen liike. Aavistuksen lihava tänään. Erinomainen luonne. 

JUN EH 
 

Ingnatiu's Cover Story FI50224/11 

15 kk, hyvä koko. Voisi toivoa parempaa huulilinjaa. Riittävä kaula. Voisi toivoa enemmän eturintaa. 

Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta liian huolimattomasti edestä. 

Erinomainen luonne. 

JUN EH 
 

Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12 

10 kk juniori, erinomaista tyyppiä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt pää. Erittäin hyvä kaula ja selkä. 

Erinomainen eturinta. Erinomaiset raajat ja käpälät. Rintakehän tarvitsee syventyä. Sopivat kulmaukset. 

Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti. Erinomainen luonne. 

JUN ERI1 SA JV-12 
 

Maximillan's Black Jackpot FI26834/12 



Erinomainen koko. Erinomainen huulilinja. Erinomainen kaula. Voisi toivoa vahvemman selän. Jyrkkä 

lantio. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta ylälinja putoaa 

liikkeessä liikaa. Erinomainen luonne. 

JUN EH4 
 

Tellus Danes Wana'aonani FI46241/11 

Maskuliininen uros. Erinomainen ylähuuli, mutta erittäin paljon kaulanahkaa. Erinomainen kaula. 

Vahva selkä. Riittävä eturinta. Erinomaiset raajat ja käpälät. Riittävät kulmaukset. Liikkeen tarvitsee 

tiukentua. Erinomainen luonne. 

JUN ERI3 
 

Via Zarmina Van Helsing RKF3017901 

Erinomainen tyyppi ja koko. Mukava pää, jossa hyvä huuli. Voisin toivoa enemmän eturintaa. Hieman 

jyrkkä lantio. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Liikkuu sivusta hyvällä askeleella, takaa hieman 

huolimattomasti. Erinomainen luonne. 

JUN ERI2 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Bonel Chili Cooper FI19079/11 

Erinomainen tyyppi ja koko. Maskuliininen pää. Erinomainen ylähuuli. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. 

Jyrkkä lantio. Voisi toivoa vähän enemmän massaa. Erinomainen luusto. Hieman jäykät välikämmenet. 

Ylälinja pettää liikkeessä.  

NUO EH3 
 

C'mon Just Do It FI40267/11 

Maskuliininen nuori uros, erinomaista tyyppiä. Hyvin muotoutunut pää. Hyvä kaula. Erinomainen lapa 

ja säkä. Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomaiset raajat ja käpälät. Liikkuu ikäisekseen hyvin. 

Erinomainen luonne. 

NUO ERI2 SA PU3 VASERT 
 

Grandman's New Messias FI16314/11 

NUO POISSA 
 
Jättiläisen  Ölkky Xe FI40075/11 

Erinomainen tyyppi ja koko. Hieman yksinkertainen pää. Erinomaiset mittasuhteet. Voisi toivoa 

vahvemman selän. Hieman jyrkkä lantio. Riittävästi kulmautunut edestä, hieman niukasti takaa. Liian 

löysät käpälät. Voisi toivoa selkeämpää väriä. Liikkuu riittävällä askeleella, mutta ylälinja pettää 

liikkeessä. Erinomainen luonne. 

NUO EH4 
 

Patch-Guilt's Duster FI34445/11 

NUO POISSA 
 

Sovereigndane's A Immortal Legend NO36417/11 



Elegantti nuori uros. Ikäisekseen kaunis pää. Erinomainen rintakehä. Sopiva luusto. Voisi olla 

aavistuksen lyhyempi, Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin ympäri, mutta voisi olla hieman 

vahvempi selkä liikkeessä. Erinomainen luonne. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA 
 

AVOINLUOKKA 
 

Jättiläisen Vergilius FI56907/08 

Pienemmästä päästä oleva uros. Voisi toivoa huomattavasti enemmän huulta ja parempaa huulilinjaa. 

Erinomainen kaula. Hyväksyttävä selkä. Erinomaiset raajat ja käpälät. Hieman laaja edestä. Liikkuu 

sivusta OK. Erinomainen luonne. 

AVO ERI1 
 

Piistar Geronimo FI26607/09 

Erinomainen tyyppi ja koko. Mukava pää. Erinomainen kaula. Erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen 

selkä seisoessa. Sopivat kulmaukset. Erinomaiset raajat ja käpälät. Liikkuu liian lyhyellä askeleella ja 

selkä pettää liikkeessä. Erinomainen luonne. 

AVO ERI2 
 

VALIOLUOKKA 
 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

Elegantti 3-vuotias valiouros. Hyvin muotoutunut pää, jossa litteä kallo. Erinomainen kaula. Hieman 

jyrkkä lantio. Voisi toivoa enemmän eturintaa ja syvempää rintakehää. Riittävä luusto. Hieman jäykät 

välikämmenet. Hyvät käpälät. Voisi toivoa parempaa ylälinjaa liikkeessä. OK luonne. 

VAL ERI4 
 

Jättiläisen Vipunen FI56911/08 

Tasapainoinen valiouros. Hyvin muotoutunut pää. Erinomainen kaula. Erinomainen selkä seisoessa. 

Riittävä eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hieman hajanaisesti, eikä ylälinja 

pysy liikkeessä. OK luonne. 

VAL ERI3 
 
Kenzo V. Jolene's Silhouet FI34900/09 

Erinomainen tyyppi ja koko. Lyhyt, koottu runko. Erinomainen ylähuuli, hieman löysä alahuuli. 

Erinomainen kaula ja selkä. Erinomainen luusto. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. 

Erinomainen väri. Erinomainen luonne. 

VAL ERI2 SA PU4 
 

Mi'Havana Downsouthjunkin FI37542/08 

VAL POISSA 
 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Tyylikäs valiouros. Kaunis pää. Hyvä kaula ja selkä. Erinomainen rintakehä. Erinomaiset kulmaukset, 

raajat ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, hieman ahtaasti takaa. Hyvin esitetty. OK luonne. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP V-12 
 



Venco V.'T Buitengebeuren FI46075/09 

VAL POISSA 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Blackien Cafe Cloudy Vanilla FI18770/12 

10 kk oleva narttu. Erittäin hyvä kokonaisuus. Hyvin muotoutunut pää. Harmoonisesti rakentunut. 

Hyvä kaula ja korkeus. Riittävä eturinta. Erinomaiset raajat ja käpälät. Ikäisekseen erittäin hyvä liike. 

Erinomainen luonne. 

JUN ERI3 
 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

Erinomainen tyyppi ja koko. Erinomaiset huulet. Litteä otsa. Liian löysät silmäluomet. Riittävä kaula. 

Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu ikäisekseen tyypillisesti. Erinomainen luonne. 

JUN ERI2 
 

Chernaja Gratsija Key Naomi FI16492/12 

Erinomainen tyyppi ja koko. Hieno pää. Yhdensuuntaiset tasot. Hieman harmittavat silmät. Hyvä kaula 

ja selkä. Erinomaiset rungonmittasuhteet. Hieman löysät käpälät. Liikkuu riittävällä askeleella. 

Erinomainen luonne. 

JUN ERI1 SA PN2 VASERT JV-12 
 

Doggimainen Martta FI14145/12 

Erinomainen tyyppi ja koko. Miellyttävä pää. Hyvä kaula. Riittävä rintakehä. Hieman löysät käpälät. 

Riittävät kulmaukset. Altis ympäristölle. Liikkuu OK. 

JUN EH 
 

Jopplin FI13182/12 

Hyvä koko. Mukava pää. Riittävä kaula. Voisi toivoa enemmän eturintaa. Liian jäykät välikämmenet 

(nikamat lähes yli). Erinomaisesti kulmautunut takaa. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta ylälinja pettää 

liikkeessä. OK luonne. 

JUN EH4 
 

Vuorenhaltian Akka Maan Emoinen FI17843/12 

Liian kevyt ja vinttikoiramainen. Pallomainen pää. Lievä yläpurenta. Riittävä kaula. Liian kevyt runko 

ja raajat. Liikkuu hyvällä askeleella. Mukava luonne. 

JUN T 
 

NUORTENLUOKKA 
 

C'mon Just Me FI40268/11 

19 kk nuori narttu. Erinomainen tyyppi. Mukava pää. Harmoonisesti rakentunut. Sopivat kulmaukset 

ympärillä. Kokoon nähden sopiva luusto. Hyvät välikämmenet. Liikkuu luonnollisesti ja oikein. OK 

luonne. 

NUO ERI1 SA 



 

C'mon Just So Chic FI40269/11 

Erinomainen tyyppi ja koko. Feminiininen pää, jossa hyvä huuli. Voisi olla hieman vahvempi. 

Erinomainen kaula. Hieman jyrkkä lantio. Liikkuu riittävällä askeleella. Hieman altis ympäristölle. 

NUO ERI3 
 

Doggidanes Aj-Pop-A-Top SE28553/2011 

Harmoonisesti rakentunut nuori narttu. Hyvä pää. Voisi toivoa vahvempaa etuosaa. Hyvä kaula. Hyvä 

selkä seisoessa, putoaa hieman liikkeessä. Liikkuu luonnollisesti ja oikein ympäri. Erinomainen luonne. 

NUO ERI2 
 

Grandman's Ms Oxalis Deppei DFI16321/11 

NUO POISSA 
 

Patch-Guilt's Dark Eyed Susan FI34450/11 

Erinomaista tyyppiä oleva, hieman pitkä narttu. Kaunis pää. Hyvä kaula ja lapa. Hyvä luusto. 

Erinomaiset kulmaukset. Voisi toivoa vahvemman ylälinjan. Erinomainen liike sivusta. Erinomainen 

luonne. 

NUO ERI4 
 

AVOINLUOKKA 
 

Amulet Schastia Dia Di FI32264/12 

AVO POISSA 
 

Calcifer's Amai FI59009/09 

Hieman kevyt narttu. Yksinkertainen pää, jossa voisi olla enemmän huulta. Riittävä kaula. Hyvä selkä. 

Jyrkkä lantio. Voisi toivoa enemmän eturintaa ja syvempää rintakehää. Liikkuu erinomaisella 

askeleella. Erinomainen luonne. 

AVO EH2 
 

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10 

2-vuotias narttu. Erittäin miellyttävä kokonaisuus ja erinomainen siluetti. Erinomainen kaula ja 

korkeus. Sopivan vahva runko. Sopiva luusto. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti. Kaunis 

narttu! 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP V-12 
 

VALIOLUOKKA 
 

C'mon Expected Choice FI17528/10 

Erinomaista tyyppiä oleva 3-vuotias valionarttu. Hyvin muotoutunut pää. Erinomaiset rungon 

mittasuhteet. Riittävä eturinta. Hieman jäykät välikämmenet. Erinomaiset käpälät. Voisi liikkua hieman 

pidemmällä askeleella. Erinomainen luonne. 

VAL ERI3 
 

Dogiwogin Ja'Quealah FI57892/08 



Feminiininen. Erinomainen tyyppi. Kaunis pää. Hieman etuasentoinen lapa. Hieman jyrkkä lantio. 

Erinomaiset raajat ja käpälät. Voisi liikkua pidemmällä askeleella. Erinomainen luonne. 

VAL ERI1 SA PN3 VACA 
 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Aavistuksen pitkä narttu, mutta erinomaista tyyppiä. Hieman kalteva kallo. Voisi toivoa hieman 

enemmän eturintaa. Erittäin hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu erittäin luonnollisesti ja oikein joka 

suunnasta. Erinomainen luonne. 

VAL ERI2 SA  
 

Hoppingham's Rhythm N Blues Jewel FI29040/10 

Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis pää. Erinomainen kaula. Voisi toivoa suoremman selän. Sopivat 

kulmaukset. Erinomaiset raajat ja käpälät. Siluetti putoaa liikkeessä. Erinomainen luonne. 

VAL ERI4 
 

Juanrona's Single Star DK02904/2009 

Erinomaista tyyppiä oleva tukeva narttu. Mukava pää. Erinomainen kaula ja eturinta. Heikko selkä. 

Kokonaisuutta häiritsee, että koira on liian löysä ja liike on hajanainen. Myös liian löysä alalinja. 

Erinomainen luonne. 

VAL EH 
 

VETERAANILUOKKA 
 

Bonel Sasha FI24282/04 

Pian 9-vuotias veteraani narttu. Erinomaisessa kunnossa. Kaunis pää, mutta voisi toivoa vähän 

enemmän huulta. Erinomainen kaula ja selkä. Sopivat kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. 

Erinomainen luonne. 

VET ERI1 SA PN4 ROP-VET VV-12 
 

Saradane's Can Be Act Able FI16018/04 

VET POISSA 
 

Saradane's Candy For World FI16021/04 

9-vuotias veteraani narttu. Erittäin hyvässä kunnossa. Erinomainen pää. Erinomainen kaula ja ylälinja. 

Erinomainen eturinta. Sopivat kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen luonnollisesti ja oikein. Erinomainen 

luonne. 

VET ERI2 SA 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 


