
16.7.2011 Oulu 

tuomari: Anita Al-Bachy 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

22 kk vanha, oikeat mittasuhteet omaava vahva uros. Oikea purenta, hyvät päänlinjat, hieman 

näkyvät sidekalvot, hyvät korvat ja kaula. Kiinteä selkä, oikein kulmautuneet raajat. voimakas 

luusto, aavistuksen lyhyt rintakehä. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla. Erinomainen runko ja 

täyteläinen eturinta. 

NUO ERI2 SA PU4 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

23 kk, kookas, tyylikäs tiikeri. Tasapurenta, oikeat päänlinjat, erinomaiset silmät ja korvat. Kaunis 

kaula, hyvä säkä ja selkä, erinomainen runko. Täyteläinen eturinta, oikein kulmautunut takaa, 

hieman suora olkavarsi, erinomainen luusto. Liikkuu joustavasti oikealla askelmitalla mennen 

tullen. Erinomainen juovitus. 

NUO ERI1 SA PU3 VASERT 

 

Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09 

22 kk, vahva keskikokoinen tyylikäs uros, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hieman näkyvät 

sidekalvot, kaunis kaula, erinomainen säkä. Aavistuksen pehmeyttä selässä, hyvä runko. 

Täyteläinen eturinta, mutta rintakehä voisi olla hieman pidempi. Tasapainoisesti kulmautunut, 

liikkuu tänään kovin löysästi edestä, leveästi takaa, hyvä juovitus. 

NUO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Crowbay's King Of Winds FI42260/09 

2 v, erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Oikea purenta, tummat silmät, hieman näkyvät 

sidekalvot, hyvä maski ja korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä, tilava runko ja täyteläinen eturinta. 

oikein kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Etuaskel voisi olla ulottuvampi, muuten liikkeet ok. 

VAL ERI2 SA PU2 SERTI FI MVA VACA 

 

Finlandia's Lucky Luck NO5090/06 

5 -vuotias, uros joka voitaisiin esittää tiiviimmässä kunnossa. Purenta ok, mutta erittäin pienet 

riisinjyvä hampaat alaleuassa ja ikenen liikakasvua. Turhan pyöreät, mutta hyvän väriset silmät, 

kevyet korvat. Hyvä kaula ja selkä, tasapainoisesti kulmautunut, täyteläinen eturinta, vahva luusto. 

Liikkuu hyvällä askelmitalla. 

VAL ERI3 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

4 -vuotias, hyvä kokoinen erittäin tyylikäs tiikeri. Erinomainen pää, oikein rodunomaisine 

yksityiskohtine. Kaunis kaula, ihana pitkä säkä, hyvä selkä, erinomainen runko ja eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu joustavasti erinomaisella askelmitalla. Erinomainen juovitus. 



VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Grand Kröyer's Athos FI42483/03 

8 -vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Oikeat mittasuhteet ja erinomainen vahvuus, 

oikea ilmeinen sharmikkaasti harmaantunut, hyvät korvat, kaula, säkä ja selkä. Hyvä runko, 

erinomaiset kulmaukset, vahva luusto. Vasemmassa välikämmenessä hieman periksi antavuutta. 

Liikkuu joustavasti, erinomaisella askelpituudella. 

VET ERI1 SA ROP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Great-Romance Antiqua FI43833/10 

13 kk, kauniit ääriviivat omaava juniori. Erinomainen nartun pää, oikeine mittasuhteineen, kauniit 

silmät, hyvät korvat, erinomainen maski. Kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä, rintakehä voisi olla 

hieman pitempi, tasapainoisesti kulmautunut, joskin aavistuksen suora olkavarsi. Lupaava eturinta, 

liikkuu joustavasti, vielä hieman löysästi edestä. 

JUN ERI1 SA PN2 VASERT ROP-JUN 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Barbabelle Nuo Grazuciu FI22409/10 

18 kk, keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Turhan roikkuvat alaluomet ja jyrkkä 

otsapenger, pyöreyttä kallo-osassa. Hyvä kaula, säkä ja selkä, riittävä runko, ikään nähden eturinnan 

tulee kovasti täyttyä. Seisoo ja liikkuu kyynärpäät sisäänpäin kääntyen ranskalaisittain. Suora 

olkavarsi, hyvät takakulmaukset, liikkuu kovin löysästi ja epävakaasti edestä, takatyönnön tulisi olla 

voimakkaampi. 

NUO H 

 

Hoppingham's Talking-Point To Gms FI20390/10 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carelia's Elrond's Pearl FI37110/09 

2 -vuotias, hyvä kokoinen, oikeat mittasuhteet omaava, jolla hieman epäyhtenevät päänlinjat. Hyvät 

silmät, hieman keveät korvat, erinomainen kaula, säkä ja selkä. Hyvä runko ja riittävä eturinta, 

hyvät takakulmaukset, hieman pysty olkavarsi. Hyvä luusto, liikkuu joustavasti hyvällä 

askelpituudella. Voisi olla vapautuneempi, hyvä juovitus. 

AVO ERI2 

 

Delphidon's Graceful Girl FI59471/09 

2,5 -vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Erinomainen pää, 

oikeat päänlinjat, täydellinen huulikulma, kaunis kaula, kiinteä selkä. Hyvä runko ja eturinta, oikein 

kulmautunut, hyvä luustoiset raajat. Liikkuu joustavasti ja kantaa liikkeessä itsensä erinomaisesti. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP 

 



VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Deanna FI41626/08 

3 -vuotias, hyvä kokoinen ja vahvuinen narttu, jonka ilmettä häiritsevät turhan näkyvät sidekalvot. 

Hyvä kaula, säkä ja selkä, hyvä runko ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut, joskin aavistuksen 

pysty olkavarsi, hyvä luusto. Oikeat päänlinjat. Liikkuu joustavasti, mutta hieman löysästi edestä. 

VAL ERI1 SA PN3 VACA 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET  

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious Fifth Element FI38992/07 

VAL POISSA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

2 v, upea valio, jolla erinomaiset mittasuhteet, koko ja rodunomaiset yksityiskohdat. Silmät voisivat 

olla tummemmat ja rintakehä hieman pidempi. Ei muuta huomauttamista. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian Rosered Dream FI32781/08 

3 v, keskikokoinen narttu, hyvä purenta, oikeat päänlinjat, tummat silmät, mutta näkyvät sidekalvot 

häiritsevät ilmettä. Löysät korvat, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta ja huulikulma 

tulisi olla parempi. Riittävä kaula, hyvä selkä, eturinnan tulee täyttyä, pitkät varpaat ja pehmeyttä 

välikämmenissä. Hieman lyhyt häntä, kevyt luusto. Liikkuu kovin löysästi edestä, tulisi olla 

vapautuneempi. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Expected Choice FI17528/10 

2 v, tyylikäs narttu, hyvä purenta, erinomaiset päänlinjat, turhan vaaleat silmät. Erinomainen kaula, 

säkä ja selkä, hyvä runko ja eturinta. Oikein kulmautunut takaa, hieman pysty olkavarsi, kauniit 

käpälät. Liikkuu joustavasti, ehkä hieman löysästi edestä. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

Genedda Hippomania FI14722/08 

3 -vuotias, hieman matalaraajaisen vaikutelman antava narttu, hyvä purenta, joskin turhan pienet 

alahampaat, tummat silmät näkyvät sidekalvot, hyvä kaula, säkä ja selkä. Tilava runko, ja hyvä 

eturinta, hyvin kulmautunut takaa, hieman pysty ja lyhyt olkavarsi. Liikkuu erinomaisella 

takatyönnöllä, hieman löysästi edestä. Turhan näkyvä nisärivistö johtuen valeraskaudesta. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 



 

Immortala Viva America Liberté FI57951/08 

VAL POISSA 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10 

9 kk, erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat omaava uros, joka tarvitsee vielä kehätottumusta. Löysä 

saksipurenta, oikeat päänlinjat, tummat silmät, mutta näkyvät sidekalvot häiritsevät ilmettä, suuret 

korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä, riittävä runko ikäisekseen. Eturinnan tulee täyttyä, hieman luisu 

lantio ja lyhyt pysty olkavarsi. Riittävä luusto, liikkuu hyvin löysästi edestä ja takatyönnön tulisi 

olla voimakkaampi, tarvitsee paljon aikaa. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Doggimainen Tuomas FI18011/10 

15 kk, keskikokoinen vahva uros, oikeat päänlinjat, hyvä purenta, hyvät korvat, tummat silmät, 

silmäluomien tulisi olla paremmat, suspektit. Riittävä kaula, hyvä säkä ja selkä, tilava runko ja hyvä 

eturinta. Hieman luisu lantio, oikein kulmautunut takaa, pysty olkavarsi, liikkuu riittävällä joustolla, 

mutta löysästi edestä. 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Saradane's Karmas Law FI22907/08 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grande Gremin's Arthos FI17766/09 

Keskikokoinen, voimakas uros, jolle toivoisin kauttaaltaan pitempilinjaisen pään, hyvät silmät ja 

korvat, huulikulma voisi olla parempi, riittävä kaula, hyvä säkä ja selkä. Tilava runko, riittävä 

eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto. Liikkuu joustavasti, mutta etuaskel voisi olla 

ulottuvampi, tasapurenta. 

VAL ERI1 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 



2 -vuotias, tyylikäs hyvä kokoinen narttu. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, huulikulma voisi olla 

hieman parempi, hyvä kaula, säkä ja runko. Riittävä eturinta, hyvin kulmautunut takaa. Pystyhkö 

olkavarsi, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvällä joustolla, mutta hieman löysästi edestä. 

VAL ERI4 SA PN4 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

5,5 v, tyylikäs narttu, hyvä purenta ja päänlinjat, huulikulma tulisi olla voimakkaampi, hieman 

löysät korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä, hyvä rintakehä, eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvä 

luusto ja takakulmaukset, pysty olkavarsi. Liikkuu hyvällä joustolla, hieman löysästi edestä. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

Bonel Öinen Kaunotar FI16549/09 

2 v, hyvä kokoinen, tyylikäs narttu. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, hieman pyöreyttä kallossa, 

hyvät silmät, hyvä kaula, säkä, selkä, eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja 

käpälät. Liikkuu joustavasti hyvällä askelpituudella, esitetään edukseen. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 

Saradane's Heart V Actable FI43415/06 

5 -vuotias, hyvä kokoinen tyylikäs narttu. Hyvä purenta, mutta pienet hampaat, hyvät silmät ja 

korvat, oikeat päänlinjat. Erinomainen kaula, säkä ja selkä ja rintakehä, sopivat kulmaukset, hyvä 

luusto. Liikkuu joustavasti, hyvällä askelpituudella. 

VAL ERI3 SA PN3 

 

 

 


