
14.8.2011 Kajaani 

tuomari: Tanya Ahlman-Stockmari 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09 

Erinomainen rotutyyppiä oleva, hyväkokoinen uros. Oikeat pään linjat, hyvä alaleuka, hieman 

löysiä huulia. Erinomainen eturinta, vahva säkä, oikea rintakehän pituus, erinomainen raajaluusto. 

Rodunomaisesti kulmautunut, oikea alalinja, hyvät ranteet ja käpälät. Liikkuu hyvin edestä, samoin 

sivulta. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP-2 

 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

Hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet. Yhdensuuntaiset päänlinjat, mutta alaleuka saisi olla 

leveämpi ja vankempi. Kaunis kaula, hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, rintakehä saisi olla 

pidempi. Hyvä alalinja, liikkuu hyvin edestä, ylälinjan tulee vakiintua iän myötä. 

NUO ERI2 SA PU3 VASERT 

 

Chic Carelia's Geronimo FI20576/10 

NUO POISSA 

 

Euro Power Duutsoni FI33989/10 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava. Riittävä kuono-osan pituus, alaleuka voisi olla vankempi, 

hieman liikaa löysiä huulia, hyvä kaula ja eturinta. Toivoisin viistomman olkavarren sekä 

pidemmän rintakehän. Hyvä raajaluusto, hieman jyrkkä lantio, hyvät ranteet ja käpälät. Toivoisin 

hieman lisää ulottuvuutta takaliikkeisiin. Riittävä pituus sivuliikkeissä, hieman turhan voimakkaasti 

kuroutunut alalinja. 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Blackamoore FI11382/06 

Kookas, oikea sukupuolileima, pitkä pää, hieman kevyt alaleuka, hieman liikaa löysiä huulia, hyvä 

kaula. Etukulmauksia saisi olla enemmän, lyhyt rintalasta, samoin rintakehä saisi olla pidempi ja 

lanneosa lyhyempi. Hieman jyrkkä lantio, oikea raajaluuston voimakkuus, hyvät ranteet ja käpälät. 

Palkintosija määräytyy liikkeistä, jotka saisivat olla vaivattomammat ja tehokkaammat. Miellyttävä 

käytös. 

AVO H 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Grand Kroyer's Athos FI42483/03 

Tasapainoisesti liikkuva, voimakasrunkoinen uros. Erinomainen ylälinja, kaunis aristokraattinen 

pää, tasapainoiset kulmaukset, oikea rintakehän pituus. Upea lihaskunto, kunniaksi omistajalleen. 

VET ERI1 SA PU2 ROP-VET BIS-1-VET 



 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Daneplanet Daylight Dancer FI45991/10 

Hyvä koko, oikeat rungon mittasuhteet, kaunislinjainen, oikeailmeinen pää, hyvä kaula ja säkä. 

Etuosan tulee vielä vakiintua ja asettua iän myötä. Pitkä hyvä rintakehä, oikea ylä- ja alalinja, hyvät 

ranteet ja käpälät, hyvin rakentunut takaa, etuosan kehittymättömyys heijastuu etuliikkeisiin. Oikea 

ulottuvuus sivuliikkeissä. 

JUN ERI1 SA PN4 VASERT 

 

Love-Dane's Great Midnight FI30946/10 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Holdie Locks FI20577/10 

Hyvänkokoinen narttu, selvä sukupuolileima, toivoisin hieman lisää pituutta runkoon. Kaunis kaula, 

selvä säkä, mutta muuten vielä ylälinjassa pentumaista pyöreyttä. Oikealinjainen pää, hyvä 

raajaluusto, olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvät ranteet ja käpälät. Liikkeiden tulee vielä vakiintua, 

tarvitsee aikaa. 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carelia's Elrond's Pearl FI37110/09 

Hyvänkokoinen, erinomaisesti edestä kulmautunut narttu, jolla yhdensuuntaiset päänlinjat, kauniit 

tummat silmät, hieman liikaa löysiä huulia. Pitkä hyvä rintakehä, ylälinjassa liikkeessä pehmeyttä. 

Tasapainoiset liikkeet, hyvät ranteet ja käpälät, hyvä leveä reisi. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP 

 

Ingnatiu's Arnica De La Barre FI52177/09 

AVO POISSA 

 

Red Rublev O'Hara FI22773/08 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Deanna FI41626/08 

Voimakasrunkoinen, vahvaluustoinen narttu, kauniit pään linjat, hieman liikaa löysiä huulia. Kaunis 

kaula, selvä säkä, hyvä eturinta, pitkä hieno rintakehä. Voimakkaasti kulmautunut, vakaa takaosa, 

eturaajojen liike saisi olla yhdensuuntaisempi. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

Chic Carelia's Delilah FI41627/08 

Selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolle toivoisin hieman tasaisemman värityksen. Kauniit 

silmät, yhdensuuntaiset päänlinjat, alaleuka saisi olla korostuneempi, pitkä hyvä rintakehä, 



tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset ranteet ja käpälät, hieman lyhyt häntä. Hieman liikaa huulia, 

yhdensuuntaiset sivuliikkeet. 

VAL ERI2 SA PN3 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Chic Carelia's 

Erinomaiset koot ja sukupuolileimat, oikeailmeiset päät. Erinomaiset kauniit kaulat, hyvät säät, 

oikeat raajaluustojen voimakkuus. Erinomaiset pitkät rintakehät, hyvät ranteet ja käpälät. 

Miellyttävät käytökset, lämpimät onnittelut. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV. 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anxious Galevala FI14042/09 

Oikea koko, selvä sukupuolileima, vahva kallo-osa, kuono-osa saisi olla suorempi ja huulipusseja 

saisi olla vähempi. Hyvä kaula, toivoisin korostuneemman eturinnan, olkavarsi saisi olla viistompi, 

toivoisin pidemmän rintakehän. Hyvä raajaluusto, hyväksyttävä väritys, tarvitsee hieman lisää 

massaa. Hyvät ranteet ja käpälät, hieman jyrkkä lantio ja liikkeiden tulee huomattavasti vakiintua. 

Hieman liian voimakkaasti kuroutuva alalinja. 

AVO EH 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Anxious Halley's Comet FI17881/10 

Hyväkokoinen narttu, oikea pään pituus, mutta kuono-osa voisi olla vankempi silmien alta ja 

hieman liikaa huulia. Hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä, vahva raajaluusto, toivoisin 

korostuneemman eturinnan, hyvä runko. Ylälinja saisi olla tasapainoisempi liikkeessä. Riittävästi 

kulmautunut takaa, liikkuu kovin leveästi takaa. Toivoisin lisää jäntevyyttä takaliikkeissä, 

miellyttävä käytös, hyvä karvapeite. 

NUO EH 

 

Piistar Hathor FI14513/10 

Feminiininen kokonaisuus, oikeat rungon mittasuhteet, alaleuka voisi olla leveämpi, 

yhdensuuntaiset päänlinjat. Hyvin kulmautunut ja rakentunut edestä, riittävä rintakehän pituus, hyvä 

raajaluusto. Oikea ylä- ja alalinja, hyväksyttävä väritys, hyvät ranteet ja käpälät. Kaunis 

kaulankaari, haluton liikkumaan, mutta liikkeissä hyvä ulottuvuus, erityisesti sivuliikkeessä. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anxious Geraldine FI14046/09 



Yleisvaikutelmaltaan hieman rungoton narttu, jonka kuono-osa saisi olla huomattavasti vankempi, 

kaunis huulilinja, oikea kaulan pituus. Kovin niukasti kulmautunut edestä, riittävä raajaluusto 

voimakkuus, rintakehä saisi olla pidempi ja lanneosa lyhyempi, hyvät käpälät, mutta ranteissa tulisi 

olla enemmän joustoa. Kauttaaltaan kapea edestä, erinomainen karvapeite. Etuliikkeet saisivat olla 

yhdensuuntaisemmat, liian voimakkaasti kuroutunut alalinja, hyvä ryhti. 

AVO H 

 

Magic Alaunt Gimma FI45587/09 

Riittävän raajakorkeuden omaava, selvä sukupuolileima, hyvä kallo-osa, kevyt alaleuka ja hieman 

liikaa huulia. Hyvä kaula, selvä säkä, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä rintakehä, tarvitsee hieman 

lisää itseluottamusta, hyvä karvapeite. Oikea alalinja, liikkuu kovin leveästi takaa ja ulkonevin 

kyynärpäin edestä, olisi huomattavasti enempi edukseen ryhdikkäämpänä ja itsevarmempana. 

AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious French Kiss FI38990/07 

Hyvän kokoinen, oikean raajakorkeuden omaava. Selvä sukupuolileima, yhdensuuntaiset päänlinjat, 

vahva kaula, kaunis huulilinja, kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät 

ranteet ja käpälät, toivoisin enemmän pigmenttiä muun muassa kirsuun. Alalinja saisi olla tiiviimpi. 

liikkuu hieman ahtaasti takaa, ylälinja saisi olla tiiviimpi liikkeessä, esiintyy hyvin. 

VAL EH 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Anxious 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Blue Cyrrus Oldstone Margarejro FI34178/09 

Voimakasrunkoinen, kookas, sininen uros, jolla erinomainen väri ja karvapeite. Syvä, voimakas, 

hieman raskas kallo-osa, liikaa löysiä huulia, vahva kaula. Olkavarsi saisi olla viistompi, voimakas 

raajaluusto, taipumusta kääntää eturaajoja ulospäin, hyvät käpälät. Ylälinja putoaa liikkeessä ja 

liikkeet saisi olla yhdensuuntaisemmat ja tehokkaammat, erityisesti edestä. 

AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04 

VAL POISSA 

 

 

 



 

 

 


