
16.06.2012  HELSINKI 

tuomari: Jouko Leiviskä 

 

 

Keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Edendane’s Glittering Goldie  FI58732/11 

Erittäin lupaava, kaunislinjainen, erinomaiset mittasuhteet omaava, erinomainen kaula ja selkälinja. 

Hyvä leveä reisi, hyvin kulmautunut takaa. Erittäin kaunis pää. Erinomainen luusto. Pentu, jolla 

uskon olevan hieno tulevaisuus. Erinomainen temperamentti. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane’s Jar Jar Binks  FI27234/11 

Hieman matalaraajaiselta vaikuttava, vankkarunkoinen, pystyhköt olkavarret. Kaula voisi olla 

hieman pidempi. Hyvä eturinta, kallon ja kuonon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Riittävän 

leveä reisi, korkeahkot kintereet. Voisi olla tyylikkäämpi liikkeissä, samoin etuliikkeiden tulee 

vakiintua.  

JUN EH2  

 

NUORTENLUOKKA 

 

Samuraiwood’s Esprit Boy  FI51252/10 

Kaunislinjainen, erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla kaunis kaula ja ylälinja. Hieman 

karkea kallo, hyvä kuono-osa. Erinomainen luusto, hyvä rungon syvyys ikäisekseen. Reisi voisi olla 

leveämpi, hyvät matalat kintereet. Tasapainoiset liikkeet sivulta, hieman kinnerahdas takaa. 

Valitettavasti koiralta puuttuu yksi etuhammas, eikä siitä ole eläinlääkärin todistusta, siitä palkinto.  

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Great Romance Acropolis Ingnatius  FI43828/10 

Vankkarakenteinen, mittasuhteiltaan matalahko, pitkähkö lanneosa. Kaula voisi olla pidempi ja 

jalompi. Turhan vankka pää, voimakas otsapenger, kuono-osa voisi olla pidempi. Hyvä rintakehän 

syvyys, reidet voisivat olla leveämmät ja kintereet matalammat. Liikkuu löysästi edestä, toivoisin 

tehokkaamman askeleen. Tänään turhan löysässä ja tuhdissa kunnossa. Esitetään erinomaisesti. 

AVO H 

 

Highesteem Spirit Of Eden  FI37764/09 

Tyylikäs, turhan kevyt ja ilmava uros, jolle toivoisin huomattavasti enemmän volyymia runkoon. 

Pitkä kaula, suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä pää, hieman 

löysät silmäluomet. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Turhan korkealla kannettu häntä. Liikkuu 

hyvällä askeleella takaa, löysästi edestä. Erittäin taidokkaasti esitetty.  



AVO EH1 

 

Red Rublev Razzle Dazzle  FI59433/09 

Ilmavalta vaikuttava, kevyehkö uros, joka voisi olla lyhyempi selästä. Riittävä kaula. Suorat lavat 

häiritsevät ylälinjaa. Kapeahko reisi. Takakulmaukset voisivat olla paremmat, erittäin käyrät 

eturaajat. Kevyehkö kuono-osa. Kallon ja kuonon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Tummat 

silmät. Liikkeet voisivat olla tehokkaammat. Liikkuu erittäin löysästi edestä. Erinomaisesti esitetty. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Crowbay’s King Of Winds  FI42260/09 

Hyvät mittasuhteet omaava, tyylikäs uros, jolla on hyvä kaula ja selkälinja. Sopiva rintakehän 

syvyys. Reisi voisi olla leveämpi. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvä kallo-osa, kuono voisi olla 

hieman pidempi ja huulet tiiviimmät. Liikkeessä hieman takakorkea.  

VAL ERI3 

 

Edendane’s Conspiracy Theory  FI48906/09 

Hyvän kokoinen. Mittasuhteiltaan hieman pitkähkö. Kaula voisi olla pidempi. Suorahkot lavat 

häiritsevät hieman ylälinjaa. Hyvä reisi ja rintakehän syvyys. Käpälät voisivat olla tiiviimmät ja 

eturaajat suoremmat. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hieman pyöreä kallo. Hieman sidotut liikkeet. 

Kaunis väritys. Löysät etuliikkeet. Hyvin esitetty. 

VAL EH4 

 

Euro Power Boy Toy  FI17131/07 

Hyvät mittasuhteet omaava, kaunislinjainen uros. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen rungon 

syvyys ja tilavuus. Hyvin kulmautunut takaa. Hieman voimakkaat posket, muuten hyvä pää. 

Hieman etupainotteinen kokonaiskuva liikkeissä. Hyvin esitetty. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Highesteem King 4 Eden  FIN27687/08 

Kaunislinjainen, erittäin tasapainoisesti rakentunut tyylikäs uros. Erinomainen runko ja eturinta ja 

rintakehän syvyys. Upea kaula ja ylälinja. Erinomainen leveä reisi. Matalat kintereet, kaunis pää. 

Tehokkaat maatavoittavat liikkeet. Esitetään erittäin taitavasti. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Love-Dane’s X-Mas Duke  FIN20243/04 

VET POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Meherzugi Viktoria  FI59059/11 

Pienehkö, muuten hyvät mittasuhteet. Kaula voisi olla pidempi. Suorahkot lavat häiritsevät 

ylälinjaa. Hyvä kallo, kuono-osa voisi olla pidempi. Riittävä rintakehän syvyys. Luusto voisi olla 

voimakkaampi. Korkeahkot kintereet. Vielä hyvin pentumaiset liikkeet. Pahassa kehitysvaiheessa. 

JUN EH2 



Red Rublev Cream  FI34415/11 

Kaunislinjainen, erinomaiset mittasuhteet omaava, lupaava. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä leveä 

reisi, matalat kintereet. Ikäisekseen hyvä rintakehän syvyys. Kaunis jalo pää. Liikkuu ikäisekseen 

erittäin hyvin. Esiintyy kauniisti löysällä remmillä esitettynä.  

JUN ERI1 SA PN4 VASERT ROP-JUN 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Samuraiwood’s Esprit Girl  FI51248/10 

Kaunislinjainen, hieman matalaraajainen. Tilava runko. Kaunis pää. Hyvä leveä reisi, matalat 

kintereet. Hieman löysät ranteet. Lanneosa voisi olla hieman lyhyempi. Tänään runko turhan 

löysässä kunnossa ja selkä elää liikkeessä. Voisi olla varmempi luonteeltaan.  

NUO ERI1  

 

AVOINLUOKKA 

 

Edendane’s Runaway Bride  FI48908/09 

Tyylikäs, kaunis linjainen. Erinomaiset mittasuhteet omaava. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvin 

kulmautunut takaa. Hieman jäykät ranteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Liikkuu erinomaisella 

askeleella takaa. Etuliikkeet voisivat olla vakaammat. Hyvin rodunomainen vaikutelma.  

AVO ERI1 SA PN3 SERTI FI MVA 

 

Ritzypal’s Easter Bunny  FI29780/10 

Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava, kuivahko. Riittävä kaula. Suorahkot lavat häiritsevät 

ylälinjaa. Riittävä reisi, kintereet voisivat olla matalammat. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. 

Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hieman lihasköyhä takaosa. Liikkeet voisivat olla vakaammat.  

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane’s Lily Of The Valley  FI39320/10 

Erinomaiset mittasuhteet omaava, tyylikäs, mutta samalla voimakas. Kaunis kaula ja ylälinja. 

Erinomainen rintakehän syvyys. Hyvin kulmautunut takaosa. Kaunis pää. Tasapainoiset liikkeet. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 

Alpine’s Reach For Ultima Thule  FI17262/09 

Erinomaiset mittasuhteet omaava, kaunislinjainen. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto. 

Hyvä rintakehän syvyys. Hyvä takaosa. Hyvä kallo ja ilme. Erinomaiset kallon ja kuonon 

mittasuhteet. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, hieman kapeasti takaa.  

VAL ERI3  

 

Delphidon’s Graceful Girl  FI59471/09 

Kaunislinjainen, hyvän kokoinen, tyylikäs, näyttävä. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen takaosa 

leveine reisineen, mataline kintereineen. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Erinomainen kallo-osa, 

hieman lyhyt kuono. Tehokkaat takaliikkeet. Etuliikkeet voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Tänään 

hieman löysässä kunnossa.  

VAL ERI4 

 

Edendane’s Mona Lisa Smile  FI48907/09 



Tyylikäs, erittäin kaunislinjainen. Erittäin kaunisti värittynyt, tasapainoinen kokonaisvaikutelma. 

Upea kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut sekä edestä, että takaa. Erinomainen eturinta. Kaunis pää 

ja ilme. Erinomaiset lihakset. Kauniit tehokkaat liikkeet ja kantaa itsensä erinomaisesti. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP  

 

 

 

Musta / harlekiini  

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Just Do it  FI40267/11 

JUN POISSA 

 

Dane Khan Milo  FI38519/11 

Mittasuhteiltaan hieman pitkähkö. Hyvä kaula, joskin suorat lavat häiritsevät ylälinjaa. Jyrkähköt 

ranteet. Takaosa voisi kokonaisuudessaan olla parempi ja paremmin kulmautunut. Kulmakaarre 

voisi olla selvemmät. Hieman vaaleat silmät. Liikkeet voisivat olla vakaammat ja tehokkaammat. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Sorbus Intermedia Floyd-Forrest  EST04026/10 

Matalaraajainen, vankkarunkoinen ja -luustoinen uros, jolla turhan vankka pää. Pyöreähkö kallo, 

voimakkaat posket. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä reisi, takakulmaukset voisivat olla paremmat. 

Väritys voisi olla puhtaampi. Hyvin esitetty. 

NUO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up  FI17523/10 

Kookas, erinomaiset mittasuhteet omaava tyylikäs uros, jolla kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä luusto, 

hyvä kallo-osa. Vaaleahkot silmät tekevät hieman pistävän ilmeen. Riittävä rungon syvyys. Hyvä 

reisi ja takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Erinomainen musta väri. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

Rainmaster's Vito Corleone  FIN52893/07 

Seistessä itsestä kauniin kuvan antava. Hyvä runko ja rintakehän syvyys. Hyvä leveä reisi. Kaunis 

kaula ja ylälinja. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Hyvä pää. Hyvät takajalat, jossa erittäin hyvin 

hoidetut kynnet. Takaliikkeet voisivat olla tehokkaammat ja voisi kantaa itsensä paremmin 

liikkeessä. Turkki ei tänään parhaassa mahdollisessa kunnossa.  

VAL ERI3  

 

Rivercrest George Clooney  FI60196/09 

Komea. Muuten hyvät mittasuhteet, lanne osa voisi olla lyhyempi. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Erinomainen runko ja eturinta. Komea pää, kauniit tummat silmät. Erinomainen takaosa leveine 

reisineen ja mataline kintereineen. Erinomaiset lihakset. Liikkuu hyvällä askeleella. Esitetään 

kauniissa kunnossa.  



VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Camilla  FI19083/11 

Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvät mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja. Eturaajat voisivat olla 

suoremmat. Hyvä reisi ja takakulmaukset. Erinomainen rungon syvyys ikäisekseen. Hyvä kallo ja 

kuono-osa, hieman löysät huulet. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Liikkuu hyvin takaa, 

hieman löysästi edestä. Kaunis väri.  

JUN ERI1 SA PN2 SERTI ROP-JUN 

 

C'mon Just So Chic  FI40269/11 

Kookas, hyvät mittasuhteet omaava. Vielä pahasti kesken kehityksen. Hyvä kaula. Reisi voisi olla 

leveämpi ja takakulmaukset voimakkaammat. Epätasainen purenta. Kauniit tummat silmät. 

Ikäisekseen riittävä runko. Erinomainen musta väri. Liikkuu turhan lyhyellä askeleella. Tarvitsee 

kehätottumusta.  

JUN EH2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Sorbus Intermedia Faforiit  EST04029/10 

Hyvät mittasuhteet omaava, ikäisekseen hyvin kehittynyt. Turhan niukasti kulmautunut sekä edestä 

että takaa. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Takaa korkea liikkuessaan. Pää voisi olla jalompi ja 

silmät tummemmat. Väritys turhan tummavoittoinen. Esitetään hyvin. 

NUO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grand Oak's Scarlett O'hara  FI22372/10 

Kookas, sukupuolileimaltaan hieman urosmainen. Voisi olla lyhyempi lanneosaltaan. Hyvä 

rintakehän syvyys. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hieman urosmainen pää. Erinomainen leveä reisi. 

Hyvin kulmautunut takaa. Liikkeissä takakorkea. Riittävä askel. 

VAL ERI2 

 

Dogiwogin Ft Jatoria  FIN57894/08 

VAL POISSA 

 

Genedda Periculo Meo  FI52028/09 

Kaunislinjainen, erinomaisen sukupuolileiman omaava. Erinomaiset mittasuhteet. Rintakehä voisi 

olla syvempi. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen takaosa, jossa hyvä reisi ja matalat kintereet. 

Kaunis pää, hieman vaaleat silmät. Erittäin kauniisti värittynyt harlekiini. Liikkuu hyvällä 

askeleella. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

 

 

 

 



Sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Kozmic Blue's Pharaoh  FI37707/11 

Vielä ilmavalta vaikuttava uros, joka toivottavasti kasvaa vielä hieman. Riittävä kaula. Ikäisekseen 

riittävä rintakehän syvyys, mutta kehä tarvitsee vielä tilavuutta. Takaosa voisi olla huomattavasti 

voimakkaampi ja paremmin kulmautunut. Hieman pyöreä kallo ja voimakkaat posket. Erinomainen 

luusto. Liikkeiden tulee vielä vakiintua. Hyvin esitetty.  

JUN H 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Ikäisekseen sopivan kokoinen. Erinomaiset mittasuhteet omaava. Kaunis kaula ja ylälinja. 

Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, eturinta ja rintakehän syvyys. Vielä hieman kapea reisi. Kaunis 

uroksen pää, hyvä ilme. Liikkuu ikäisekseen tasapainoisesti. Esitetään todella taidokkaasti. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP ROP-JUN 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Denim Danes Jungle Julia  FIN11947/08 

Hyvät mittasuhteet omaava. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä kaula ja ylälinja. Reisi voisi olla 

leveämpi. Riittävästi kulmautunut takaa, hieman löysät ranteet. Kaunis pää. Hyvä rungon tilavuus. 

Valitettavasti turhan löysässä kunnossa tänään. Liikkuu hyvällä askeleella. Valitettavasti löysä 

kunto häiritsee liikkeessä.  

AVO ERI1 

 


