
12.05.2012  HAMINA 

tuomari: Leila Kärkäs 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Figaro V Grand Oak's Von Adamantium  59699/11 

Hyvät mittasuhteet omaava, 9kk. Erinomainen sivuliike, mutta kauttaaltaan vielä löysä. 

Yhdensuuntainen edestä ja takaa. Hyvät päänlinjat. Kuono voisi olla hieman täyteläisempi. Runsaasti 

huulia ja hieman roikkuvat alaluomet. Hyvät korvat. Hyvä raajarakenne, luusto ja käpälät. Rintakehä 

hyvässä kehitysvaiheessa. Hyvä ylälinja. Puhdas pohjaväri. Hyvin sijoittuneet läiskät, joiden väritys 

tulisi olla parempi. Miellyttävä käytös. 

JUN EH1 

 

Grandman's Pride Mannerheijm  16315/11 

Iloinen ja reipas, hyvät mittasuhteet omaava, hyvässä kehitysvaiheessa oleva. Voimakas pää, jossa 

oikeat linjat. Kuono voisi olla pidempi. Runsaat huulet. Hyvät korvat, hieman etäällä toisistaan olevat 

silmät. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä, liikkeessä köyristää ja askel hieman lyhyt ja kerivä. Sopiva 

rintakehä ikään nähden, eturinnan tulee kehittyä. Takaa hyvin kulmautunut, edestä niukemmin. 

Lantiossa hieman luisuutta. Hyvä käytös.  

JUN EH2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Big Ranger's Fabulous Fernando  S66177/2010 

Erinomainen kokonaisuus. Erinomainen pää. Hienot päänlinjat ja pituus. Aavistuksen niukka 

otsapenger, suunpielet roikkuvat. Hyvät korvat ja silmät. Riittävät etukulmaukset. Hyvin kulmautunut 

takaa, mutta lantiossa luisuutta. Hyvä luusto ja käpälät. Erinomainen sivuliike, edessä löysyyttä. 

Kauniit linjat. Hyvä karva ja väri. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up  FI17523/10 

Erinomainen kokonaisuus. Lanneosastaan hieman pitkä. Hyvät päänlinjat ja pituus. Silmien tulisi olla 

tummemmat. Hyvä otsapenger ja korvat, hiukan huulipussia. Hyvä rintakehä ja eturinta. Riittävät 

kulmaukset. Hyvä lantion asento. Liikkuu riittävällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä karva ja käytös.  

VAL ERI3 SA PU4 



 

Catapha's Brandon Boy  17155/09 

Erinomaiset mittasuhteet, vankka tiivis runko. Hyvä pään pituus ja linjat. Hieman leveä poskien 

kohdalta ja korvat saisivat olla poskenmyötäisemmät ja otsapenger selvempi. Hyvät huulet. Silmät 

saisivat olla tummemmat. Tasapainoisesti, melko niukasti kulmautunut. Hyvä luusto, hieman luisuutta 

lantiossa. Liikkuu tasapainoisesti riittävällä askelpituudella. Hyvä karva ja väri, sekä käytös. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

RainMaster's Vito Corleone 52893/07 

Erinomainen kaunis linjakas kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet ja voimakkuus. Hyvät päänlinjat, hieman 

huulipussia. Hyvät korvat, vilkkuluomi häiritsee hieman ilmettä. Kaunis kaula. Hyvä tiivis ylälinja. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin. Hyvä karva, väri ja käytös.  

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

Wysiwyg's Patriot Black Star  35277/09 

Hyvät mittasuhteet. Erinomaista tyyppiä. Turhan voimakas kallo. Löysät alaluomet. Pää saisi olla 

pidempi. Hyvät päänlinjat ja korvat. Löysää kaulanahkaa. Kovin pienet etuhampaat. Tasapainoiset 

riittävät kulmaukset, lantiossa luisuutta. Toinen takaraaja vapisee ajoittain. Hyvä rintakehä, kaula ja 

selkä. Hyvä sivuliike, edessä löysyyttä. Hyvä karva, väri ja käytös.  

VAL ERI4  

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Just So Chic  40269/11 

Hyvät mittasuhteet omaava, erittäin lupaava narttu, jonka takaosan tulee vahvistua. Erinomaiset 

päänlinjat, pituus ja vahvuus. Hyvät huulet, kauniit tummat silmät ja hyvät korvat. Tasapainoiset, 

hieman niukat kulmaukset. Hieman lyhyt ja luisu lantio. Alalinja vielä melko voimakkaasti kuroutuva. 

Hyvä eturinta tuloillaan. Yhdensuuntainen etu- ja takaliike. Hyvä sivuaskel. Erinomainen karva, väri ja 

käytös.  

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Big Ranger's Faith And Hope  S66176/2010 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvät päänlinjat ja pituus. Hieman huulipussia ja silmät saisivat 

olla tummemmat, sekä otsapenger selvempi. Hyvät korvat. Voimakas eturinta ja hyvä rintakehä. 

Turhan laskeva ylälinja, jota korostaa luisu lantio. Hyvät kulmaukset, vahva luusto. Liikkuu hyvin. 

Hyvä karva, käytös ja väri. 

NUO ERI2 

 

Grande Gremin's Black Belinda  56355/10 



Hyvät mittasuhteet omaava vankka, vahva narttu, jolla hyvä pään pituus ja pään linjat. Hyvä otsapenger 

ja korvat. Riittävän tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, lantiossa luisuutta. Tasapainoinen, hyvä 

raajarakenne ja vankka runko. Liikkeissä löysyyttä ja hieman epätasapainoa. Hyvä askelpituus. 

Pohjavilla saisi olla mustempaa. Hyvä karvanlaatu ja käytös. 

NUO ERI1 SA PN3 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Piistar Femina Lousy  17842/09 

Erinomainen kokonaisuus. Vahva tasapainoinen narttu, jolla oikealinjainen hyvänpituinen pää. Kuono 

voisi olla paremmin täyttynyt. Hyvät silmät ja korvat. Melko tiiviit huulet. Hieman pysty olkavarsi, 

mutta muuten hyvin kulmautunut. Hyvä ylälinja ja rintakehä. Lantiossa hieman luisuutta. Hieman 

korkea etuaskel, mutta muuten erittäin hyvä liike, kunhan pääsee vauhtiin. Hyvä karva, väri ja käytös. 

AVO ERI1 SA PN4 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grand Oak's  Scarlett O'Hara 22372/10 

Hieman pitkärunkoinen, mutta muuten erinomainen vahva, hyvärakenteinen kokonaisuus. Melko hyvät 

päänlinjat. Hyvä pään vahvuus ja pituus. Hieman roikkuvat alaluomet häiritsevät ilmettä. Hyvät korvat. 

Olkavarsi saisi olla viistompi. Erinomainen vahva takaosa, hieno lantion asento. Liikkeessä painuu 

hieman edestä, löysyyttä kyynärpäissä, muuten hyvä liike. Hyvä karva, väri ja käytös.  

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

Big Ranger's Indiana Girl S16414/2009 

Erinomaiset mittasuhteet omaava tasapainoinen narttu, jolla hyvä luusto. Hieman voimakkaat posket ja 

syvälle sijoittuneet silmät. Vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Hyvät päänlinjat, kuono voisi olla 

pidempi. Tasapainoiset, hieman niukat kulmaukset. Hyvä rintakehä ja luusto. Lantiossa hieman 

luisuutta. Taka-askel saisi olla tehokkaampi, hyvä etuliike. Hyvä karva, väri ja käytös. 

VAL ERI2 SA PN2 SERTI VACA FI MVA 

 

Danemanian Rosered Dream  32781/08 

Hyvät mittasuhteet omaava, melko kevytrunkoinen narttu, jolla melko nouseva ylälinja. Hyvä 

päänpituus. Riittävän tummat silmät, hieman löysyyttä luomissa. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset 

sopivat kulmaukset ja riittävä luusto. Lantiossa hieman luisuutta. Erittäin hyvä askelpituus. Liikkeessä 

hieman takakorkea. Hyvä karva ja väri. Antaa tutkia hampaat ja etuosan, mutta takaosan kohdalla 

väistää, muuten ystävällinen ja rauhallinen käytös.  

VAL EH4 

 

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah  57892/08 

Erinomainen kokonaisuus, vahva, linjakas ja tyylikäs kokonaisuus, jolla hyvä pään pituus ja linjat. 

Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä pään vahvuus. Kaunis kaula ja selkälinja. Hieman pitkä lanne 



ja melko luisu lantio. Erinomainen etulinja ja rintakehä. Tasapainoiset hyvät kulmaukset. Hyvä etuliike 

ja taka-askel saisi olla tehokkaampi ja lantion asento korostuu liikkeessä. Hyvä karva, väri ja käytös.  

VAL ERI3 SA 

 

Saradane's Love Is Black  57507/09 

VAL POISSA 

 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade’s Lagrande  FI29949/11 

Hyvät mittasuhteet omaava, vielä kovin kesken kehityksen oleva nuori herra. Saisi olla paremmin 

kulmautunut sekä edestä – että takaa. Rintakehän kehitys vielä kesken. Syvyyttä saa tulla vielä lisää. 

Hyvä luusto ja käpälät. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä päänpituus ja vahvuus. Huulikulma voisi olla 

selvempi. Hyvät tummat silmät, hieman löysyyttä luomissa. Hyvät korvat. Liikkeisiin tulisi saada lisää 

voimaa, kovin löysä kyynärpäistä. Hyvä karva, väri ja käytös.  

JUN EH1 

 

Edendane’s American Express  42557/11 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alessandro Vom Dünner Land  S21445/2012 

Mittasuhteiltaan aavistuksen lyhyt vahvaluustoinen uros, jolla kovin lyhytlinjainen pää. Hieman leveä 

kaula ja hieman löysyyttä huulissa. Syvälle sijoittuneet silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Hyvät 

korvat. Tasapainoiset hyvät kulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä ylälinja seistessä. Liikkeessä 

hieman takakorkea. Liike epätasapainossa, korkea hieman lyhyt askel. Löysät kyynärpäät. Vierastaa 

hieman tilannetta, joka vaikuttaa liikkeeseen. Hyvä karva ja väri. Hyvä käytös. 

NUO EH2 

 

Samuraiwood’s Eero Ettala  FI51255/10 

Mittasuhteiltaan melko neliömäinen ja seistessä hieman jännittyneenoloinen asento. Liikkeessä kauniit 

linjat tulevat esille. Pää voisi olla pidempikin, hyvät päänlinjat ja korvat. Riittävän tummat silmät. 

Hieman löysyyttä luomissa ja huulissa. Hyvä kaula ja ylälinja, lantiossa luisuutta. Edestä voisi olla 

paremmin kulmautunut, melko jäykät ranteet. Hyvät käpälät. Vauhdikas koira, joka tarvitsisi isomman 

kehän liikkeissä. Vielä epätäsmällisyyttä ja löysyyttä. Hyvä karva, väri ja käytös. 

NUO ERI1 



 

VALIOLUOKKA 

 

Crowbay’s King Of Winds  FI42260/09 

Erinomainen, linjakas vahva kokonaisuus. Turhan voimakas kallo ja hieman poskia. Hyvät tummat 

silmät. Hieman löysyyttä luomissa ja enemmän huulissa. Päänlinjat hyvät, kuono voisi olla pidempi. 

erinomainen etuosa ja eturinta. Hieman niukka polvikulma. Hyvä ylälinja seistessä, liikkeessä painuu 

hieman. Hyvä lantion asento. Liikkuu hyvin. Hyvä karva, väri ja käytös.  

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Samuraiwood’s Billabong Boy  FI37228/09 

Hyvä, vahva, tiivis, linjakas uros, jolla erittäin hyvät liikkeet. Vahva runko, tasapainoiset hyvät 

kulmaukset. Kaunis kaula ja hyvä tiivis ylälinja. Melko hyvä lantion asento. Hyvät päänlinjat ja pituus. 

Otsapenger saisi olla selvempi ja hieman liikaa huulia. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä karva, väri ja 

käytös.  

VAL ERI1 SA PU1 SERTI CACIB FI MVA VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade’s Lawella  FI29950/11 

Kaunis, miellyttäväkäytöksinen nuori neiti, jolla hyvin viehkeä olemus. Kaunisilmeinen, oikealinjainen 

sopivan vahvuinen pää. Hyvät korvat, silmät saavat vielä tummua. Edestä voisi olla paremmin 

kulmautunut, takaa hyvin. Hyvä rintakehä, eturinta saa vielä voimistua. Sopiva luusto ja hyvät käpälät. 

Liikkeessä lanne-osa köyristyy hieman. Liikkeiden tulee vielä vahvistua ja kiinteytyä. Hyvä karva, väri 

ja käytös.  

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Samuraiwood’s Esprit Girl  FI51248/10 

Hyvä vahva kokonaisuus. Vankka rintakehä, hyvä eturinta. Oikealinjainen hyvänpituinen pää. Hyvät 

huulet ja pää. Tummat, hieman syvälle sijoittuneet silmät. Pysty olkavarsi, muuten erittäin hyvin 

kulmautunut. Kaunis ylälinja, kaula. Melko hyvä lantion asento. Liikkuu erittäin hyvin. Liikkeessä 

ylälinja saa tiivistyä. Erittäin hyvä väritys, karva ja käytös.  

NUO ERI1 SA  

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade’s Gaya  FI30043/09 

Erinomainen kokonaisuus ja mittasuhteet. Seistessä kauniit linjat. Liikkeessä ylälinja painuu hieman ja 

lanne köyristyy aavistuksen. Erinomaiset päänlinjat, pituus ja mittasuhteet. Hyvät silmät ja huulet. 



Korvat saisivat olla poskenmyötäisemmät. Hyvä rintakehä, tasapainoiset riittävät kulmaukset. Sopiva 

luusto. Hyvät käpälät. Liikkeessä voisi olla enemmän voimaa, mutta hyvä pituus. Kyynärpäissä 

löysyyttä. Hyvä karva, väri ja käytös.  

AVO ERI2 SA PN2 VASERT VACA 

 

Wundervoll Aurinia Marley  FI50058/09 

Erinomainen kaunislinjainen narttu, jolla hieman pitkä lanneosa. Upea pää. Silmät voisivat olla 

tummemmat. Hyvät, tiiviit luomet ja hieno huulilinja. Kaunis kaula, ylälinja ja hyvä lantion asento. 

Olkavarsi saisi olla viistompi, muuten hyvät kulmaukset. Hyvä rintakehä ja eturinta. Taka-askeleessa 

voisi olla enemmän voimaa. Hyvä etuliike. Hyvä karva, väri ja käytös.  

AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB FI MVA ROP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade’s Ramona  28549/08 

Erinomaiset mittasuhteet ja kokonaisuus. Oikealinjainen, hyvä pitkä pää. Hyvät silmät, tiiviit luomet. 

Hyväasentoiset korvat. Hyvä rintakehä, eturinta. Kaunis kaula ja ylälinja. Tasapainoiset hyvät 

kulmaukset, hyvä luusto. Liikkeessä pientä epätasapainoa. Sopiva askelpituus. Hyvä karva, väri ja 

käytös.  

VAL ERI1 SA PN3 

 

Red Rublev Rebel Yell  FI59430/09 

VAL POISSA 

 

Samuraiwood’s California Dream  FI58246/09 

Mittasuhteiltaan hyvä, vahvaluustoinen narttu, joka voisi olla linjakkaampi. Hieman niukasti 

kulmautunut sekä edestä – että takaa. Eturinta saisi olla voimakkaampi, sopiva rintakehä. 

Oikealinjainen hyvänpituinen pää. Hyvät korvat, tummat silmät, löysyyttä luomissa, hyvät huulet. 

Liikkeissä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Edessä löysyyttä. Hyvä karva, väri ja käytös.  

VAL ERI2 SA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Love-Dane’s Wild Midnight  12615/04 

Erinomaisessa kunnossa. Kaunislinjainen 8,5v narttu, jolla hieman jäykkä, mutta ulottuva liike. Kauniit 

linjat. Erinomainen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä rintakehä, olkavarsi voisi olla viistompi, muuten 

erinomaiset kulmaukset ja hyvä luusto. Kaunis kokonaisuus. 

VET ERI1 SA PN4 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Alder Glade’s 



Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä, eri ikäisiä koiria. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvät 

rakenteet. Hyvät päiden pituudet ja linjat ja vahvuudet. Hyvä tasainen kokonaisuus. 

KASV1 KP ROP-KASV 

 

Kennel Samuraiwood’s 

Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Osalla etuosissa parannettavaa. Hyvät takaosat. Ylväät 

olemukset. Osalla hieman lyhyet päät, mutta hyvät pään linjat. Yhtenäinen tyyppi. 

KASV2 KP 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Riveran Call Me Forgman Jr  FI49906/11 

Erittäin lupaava, tasapainoinen 8kk hyvässä kehitysvaiheessa oleva pentu. Pään ylälinjat eivät aivan 

yhdensuuntaiset. Hieman syvät huulet. Hyvät korvat. Tiiviit luomet. Vahva kallo. Tasapainoiset, 

sopivat kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella. Hyvä väri, karva 

ja käytös.  

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Sekila’s Charming Danemanian  10816/12 

Hyvät mittasuhteet omaava nuori uros, jolla hyvä pään pituus ja päänlinjat, sekä vahvuus. Otsaluut 

vielä korostuneet. Hyvät silmät ja huulet. Etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut. Hyvät 

takakulmaukset, lantiossa hieman luisuutta. Rintakehä hyvässä kehitysvaiheessa, rintakehä saa vielä 

täyttyä. Liikkeessä epätäsmällisyyttä, hyvä askelpituus, kapea takaa. Hyvä karva, väri ja käytös.  

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grande Gremin’s Blue Bodyguard FI56352/10 

Hyvät mittasuhteet omaava linjakas uros. Hyvät päänlinjat, pää kauttaaltaan turhan syvä ja turhan 

voimakas kallo. Voimakkaat huulet ja hieman löysät luomet. Hyvät korvat. Rintakehä hyvässä 

kehitysvaiheessa. Edestä ja takaa vielä kapea. Hyvä kaula ja selkä, lantiossa luisuutta. Hyvä luusto ja 

käpälät. Liike vielä epävakaa. Taka-askel kinnerahdas ja tulee saada lisää voimaa. Hyvä käytös, väri ja 

karva.  

NUO EH1 

 



VALIOLUOKKA 

Bonel Zardoz  46710/07 

Vahva, tiiviissä kunnossa oleva hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla erinomainen rintakehä, kaula ja 

ylälinja. Pää saisi olla pidempi. Hyvät päänlinjat ja otsapenger saisi olla selvempi. Hyvät silmät, 

hieman vahva kallo. Melko hyvät huulet. Olkavarsi saisi olla viistompi, muuten hyvät kulmaukset. 

Hyvä luusto ja liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. Hyvä karva ja väri. Kovin pienet hampaat runsaissa 

ikenissä. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Bonel Öinen Galaxi  16551/09 

Kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla turhan raskas ja lyhytlinjainen pää. Oikeat pään 

ylälinjat, hyvät huulet ja korvat. Otsapenger saisi olla selvempi. Erinomainen kaula ja ylälinja. 

Tasapainoinen hyvä raajarakenne ja rintakehä. Liikkuu hyvin, hieman löysyyttä kyynärpäissä ja 

lantiossa luisuutta. Hyvä karva, väri ja käytös. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Grande Gremin’s Arthos  FI17766/09 

Vahva uros, jonka tulisi olla tiiviimmässä kunnossa. Lyhytlinjainen melko voimakas pää. Hyvät korvat, 

tiukka purenta. Hyvä kaula. Tasapainoiset, hieman niukat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

mutta kauttaaltaan kovin löysästi. Hyvä karva, väri ja käytös. Alaluomet kiertyvät sisään osuen 

silmään. Silmät vuotavat runsaasti.  

VAL HYL 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grande Gremin’s Blue Beauty  FI56356/10 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava nuori narttu, jolla kaunis oikealinjainen hyvä pitkä pää. Hyvät 

korvat, tiiviit luomet, hyvät huulet. Erinomainen raajarakenne, kaunis ylälinja ja rintakehä hyvässä 

kehitysvaiheessa. Hyvä askelpituus, mutta esiintymistä haittaa tilanteen outous. Antaa tutkia hyvin. 

Hyvä karva, väri ja käytös.  

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grande Gremin’s Amaranth  FI17768/09 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kuitenkin hieman pitkä lanneosa. Hyvä pään vahvuus, riittävä 

pituus. Otsapenger saisi olla selvempi. Silmissä hieman pyöreyttä ja huulipussia. Hyvät korvat. Melko 

luisu lantio, muuten hyvin kulmautunut. Liikkeessä köyristää lanneosaansa ja askelissa tulisi olla 

enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Hyvä luusto ja käpälät. Edestä vielä kapea. Hyvä karva, väri ja 

käytös.  

AVO EH1 



 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Alice in Wonderland  FI19828/10 

Kaunis, linjakas narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ylälinjat. Kauniit silmät, hyvät huulet ja 

korvat. Tasapainoinen hyvä raajarakenne ja riittävä luusto. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä 

rintakehän leveys, hieman nouseva alalinja. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Askel saa vielä tiivistyä. 

Hyvä karva, väri ja käytös.  

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Grande Gremin’s 

KASV EI ESITETTY 


