
17.6.2012 Kotka 

tuomari: Veli-Pekka Kumpumäki 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Red Rublev Cucculuuruu FI34411/11 

Kovin tottumaton, ujosti käyttäytyvä nuori uros, joka väistää käsiteltäessä. Erittäin hyvät 

mittasuhteet, sopiva raajakorkeus, turhan leveä kallo, hyvät silmät, päänlinjat voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat. Hyvä luusto, hyvä alalinja, ylälinja saisi olla vakaampi, turhan luisu lantio, 

hyvä tiikeri väritys. Hyvät sivuliikkeet, käytöksestä sakotetaan. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Gold Dragon FI48207/09 

Hyvät mittasuhteet, saisi olla urosmaisempi, esiintyy ujosti sateessa. Kapea hyvälinjainen pää, 

alaleuka voisi olla voimakkaampi, löysät huulet. Suora olkavarsi ja kaipaa eturintaa, hyvät käpälät, 

hieman notko selkä, voimakkaat takakulmaukset. Hieman kapeat liikkeet, hyvä askelpituus sivusta 

katsottuna. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Crowbay's King Of Winds FI42260/09 

Komea vahva uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pään pituus, hieman leveä kallo, hyvät 

päänlinjat, tummat silmät, erittäin hyvä eturinta, hyvät käpälät. Hyvä alalinja, hyvin kulmautunut 

takaa, vankka runko, kauniit sivuliikkeet, hieman löysää kaulanalus nahkaa. Ylälinja voisi olla 

suorempi. 

VAL ERI3 SA PU3 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Komea ja näyttävä, erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, jossa tyyliä, erinomainen pää, 

jossa sopiva otsapenger, kauniit linjat ja kaunis ilme. Erinomainen ylälinja, hyvin kulmautunut 

takaosa, kauniit tiikeriraidat. Liikkuu hyvin, sivusta katsottuna hieman löysät kyynärpäät paljastuvat 

edestä. Laadukas kokonaisuus. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-3 

 

Samuraiwood's Billabong Boy FI37228/09 

Voisi olla hieman raajakkaampi, muuten kaunislinjainen hyvin rakentunut uros. Miellyttävä pää ja 

ilme, joskin hieman alas kiinnittyneet korvat. Erittäin hyvä eturinta, vahva luusto, hyvät käpälät. 

Pitää ylälinjansa hyvin myös liikkeessä. Liikkuu komealla takapotkulla, hieman löysät kyynärpäät, 

hieman suttuinen väri. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

NARTUT 

 



NUORTENLUOKKA 

 

Catapha's Gold Edeline FI15723/11 

Narttumainen ikäisekseen hyvin kehittynyt kokonaisuus, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen 

nartun pää, jossa hyvät linjat, hieman etuasentoiset lavat, suora olkavarsi ja jäykät ranteet. Kaipaa 

lisää eturintaa, ylälinja sateessa jännittynyt. Liikkuu tanssahdellen löysin kyynärpäin edestä. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Northwind Northern Light FI48204/09 

Ei sateessa parhaimmillaan, lyhytrunkoinen narttu, ilmava alalinja, tulisi olla täyteläisempi ja 

rintakehän pidempi. Kapea pää, joka kaipaa lisää otsapengertä ja vahvuutta kuono-osaan. Riittävä 

luusto, löysät kyynärpäät, hieman luisu lantio. Liikkuu löysästi edestä, eikä nauti koiranilmasta. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Hyvin kaunis, tasapainoinen narttu, vahva mutta tyylikäs. Erinomaiset mittasuhteet sekä päässä että 

rungossa, hyvät päänlinjat, kaunis ilme. Rintakehä voisi olla pidempi, hyvä eturinta, hyvin 

kulmautunut takaosa. Kaunis keltainen väritys, kauniit sivuliikkeet. Laadukas yksilö. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman JR FI49906/11 

Hyvä nuori uros, joka ei nauti koiranilmasta. Hieman karkea kallo, jota voisi vielä hioa, hyvät 

silmät. Seisoessaan hyvä ylälinja, joskin turhan luisu lantio. Hyvä eturinta, vahva luusto, hieman 

löysät kyynärpäät paljastuvat liikkeessä, taka-askel saisi olla pidempi. Hyvä sininen väri, valkoinen 

pläntti rinnassa. 

JUN ERI1 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grande Gremin's Blue Beauty FI56356/10 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Denim Danes Kiss Kiss Bang Bang FI20731/10 



Narttumainen, jolla erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, kauniit silmät, sallo voisi olla 

kapeampi. Seisoessaan hyvä ylälinja, liikkeessä voisi olla vakaampi, hyvä luusto. Riittävästi 

kulmautunut, hyvä sininen väri. Vapaat hyvät sivuliikkeet. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP 

 

Grande Gremin's Amaranth FI17768/09 

Vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kovin keltaiset silmät pilaavat ilmeen, vahva kallo, suippo 

kuono-osa. Hieman suora olkavarsi, vankka luusto. Ylälinjan tulisi olla suorempi. Kovin luisu 

lantio, liikkeiden tulisi olla yhdensuuntaisemmat ja taka-askeleen näyttävämpi. Hyvä sininen väri. 

AVO EH2 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Figaro V Grand Oak's Von Adamantium FI59699/11 

Ujo, vahvarakenteinen nuorukainen, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja erinomainen luusto, 

voimakas kallo, kuonon selkä saisi olla suorempi, runsaat löysät huulet. Vielä löysyyttä 

kyynärpäissä, kaunis suora ylälinja, hyvä takaosa. Mustat läiskät saavat vielä puhdistua 

pentukarvasta. Hyvät sivuliikkeet, kovin varautunut käytös. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Sorbus Intermedia Floyd-Forrest EST04092/10 

Hyvin voimakas uros, jolla hyvät mittasuhteet, saisi ylälinjaltaan olla vakaampi, tahtoo pyöristää 

lanneosaansa vesisateessa. Vahva urosmainen pää, jossa hyvät linjat. Hieman suora olkavarsi, 

turhan kuroutunut alalinja, hyvä takaosa, kookkaat mustat läiskät, pohjaväri saisi olla puhtaampi. 

Sivuliikkeet hyvät. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Dam's Darling FI27914/09 

Komea vahvarakenteinen, näyttävä uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään pituus ja linjat, 

hieman vaaleat silmät, kuonon selkä saisi olla suorempi, hyvät posket. Suora olkavarsi, löysyyttä 

kyynärpäissä, käpälät saisivat olla korkeammat, kaunis kaula. Hieman luisu lantio, hyvät 

sivuliikkeet, hieman kinnerahtaat takaa, valitettavasti uros väistää. 

AVO EH1 

 

Dogiwogin Snowman FI51019/05 

Näyttävä vahva uros, 7 -vuotias. Erinomainen luusto, hyvät rungon mittasuhteet, tasapaksu runko, 

alalinja voisi olla parempi. Turhan voimakkaat punaiset vilkkuluomet pilaavat ilmeen, poskia voisi 

hioa, väri saisi olla puhtaampi, runsaasti pilkutusta. Hyvät liikkeet, mutta luisu lanne paljastuu. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA  



 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

Komea, kaunislinjainen uros, voisi lanneosaltaan olla hieman lyhyempi. Hyvä pään pituus, sopiva 

kallon leveys, turhan vaaleat silmät, kaunis tyylikäs ylälinja, hieman suora olkavarsi. Hyvät tiiviit 

käpälät, hyvin kulmautunut takaa, hyvä musta väri. Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysät 

kyynärpäät paljastuvat. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Vahva uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä tanakka runko ja hyvä rintakehä. Kuonon selkä saisi olla 

suorempi, kauniit silmät, hyvä kallo. Ylälinjan tulisi olla suorempi, erityisesti liikkeessä. Hyvä 

takaosa, kaunis turkki, hyvät sivuliikkeet, hieman epävakaat takaa. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09 

Suuri ja näyttävä vahva uros, pää järeintä laatua, tulisi olla huomattavasti tyylikkäämpi, kuono saisi 

olla pidempi, mitätön alaleuka. Vahva luusto, suora olkavarsi, tanakka runko, hyvä takaosa. 

Koiralla ienten liikakasvua, mistä todistus. Hyvät sivuliikkeet, vaikuttaa hieman "pystypyllyiseltä" 

VAL EH3 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Just So Chic FI 40269/11 

Hyvin narttumainen, vielä kovin keskeneräinen, kaunislinjainen hyväilmeinen pää, erittäin hyvä 

kallo. Suora olkavarsi ja eturinnan tulisi olla korostuneempi, vielä turhan kuroutunut alalinja ja 

ylälinja pyöristyy liikkeessä. Hyvä musta väri, liikkeet kaipaavat vielä lisää ulottuvuutta. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Goldgirls Carmen-Zita FI15178/11 

Matalaraajaisen vaikutelman antava, hyvä vahva runko ja hyvä rintakehän muoto. Turhan järeä 

kallo, hyvät päänlinjat. Suora olkavarsi, löysät kyynärpäät, lättä tassut. Ylälinja tulisi olla vakaampi 

liikkeessä. Taka-askel saisi olla pidempi. 

NUO EH2 

 

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10 

Kaunis nuori narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Miellyttävä narttumainen pää ja ilme, hyvät 

linjat. Tyylikäs ylälinja, joskin turhan luisu lantio. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä runko, tämän 

ikäiselle väri saisi olla syvempi musta. Liikkuu kauniisti sivulta katsottuna. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP 

 

Sorbus Intermedia Faforiit EST04029/10 

Etumatalalta vaikuttava ryhditön narttu, joka kaipaa lisää kulauksia eteen ja taakse. Hyvä pään 

pituus, melko leveä kallo. Ylälinja liikkeessä voimakkaasti takakorkea, eikä askel kulje riittävästi 

ulos. Suuret mustat läntit ja pohjavärin tulisi olla puhtaampi, ystävällinen käytös. 

NUO H 

 



VALIOLUOKKA 

 

Gwendy Von Tom Brook FI48666/07 

Roteva vahva narttu, jolla vahva luusto, saisi kauttaaltaan olla tyylikkäämpi. Voimakas pää, jonka 

tulisi olla jalompi, turhan kapea alaleuka, roikkuvat huulet. Kulmausten tulisi olla voimakkaammat 

ja liikkeiden vakaammat. Suuret mustat läntit, pohjaväri voisi olla puhtaampi valkoinen. 

VAL EH1 

 

 

 


