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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Luisfigo FI29948/11 

16 kk, erinomaiset mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, erinomainen uroksen pää, huulet saisi olla 

tiiviimmät. Riittävä kaula, lupaava etuosa, hyvä rintakehä, joka saisi olla pidempi. Takaosa saisi 

kulmautua hivenen voimakkaammin. Erinomainen raajaluusto ja käpälät. Liikkuu hyvin 

yhdensuuntaisesti ja vaivatta. 

JUN EH1 

 

Euro Power Elvis Aaron Presley FI43243/11 

Suuri urosmainen, tyyppi oikea, mutta valitettavasti taka-osa on sairas. Erinomainen pää, joskin 

linjojen tulisi olla yhdensuuntaisemmat, hyvin syvällä sijaitsevat hyvin avonaiset silmät, hyvä 

purenta. Kaunis kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, lyhyt pysty olkavarsi. Aivan liian luisu 

lantio, sisäkierteinen kinner, hieman litteät ja voimakkaasti ulkokierteiset käpälät. Koira ei liiku 

normaalisti ja sen käytös on hyvin epävarmaa. 

JUN HYL 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Kiamar Dynamite FI29422/11 

Tyypiltään hyvä, urosmainen, kuriton. Vahva pää, jossa hyvä profiili, mutta kuono saa täyttyä. 

Riittävä kaula, niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa. Eturinta saisi olla voimakkaampi ja 

rintakehä pidempi. Käpälät saisi olla kootummat, ravi on vielä varsin epävakaa ja koira tarvitsee 

kehätottumusta. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Emil Katthörna FI14107/08 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä pää, jonka toivoisin kauttaaltaan hieman 

urosmaisemmaksi, purenta saisi olla tasaisempi ja huulet tiiviimmät. Kauniisti kaartuva kaula, 

erinomainen eturinta, tilava rintakehä. Olkavarsi voisi olla viistompi, muutoin hyvin kulmautunut. 

Vahvaluustoiset raajat, liikkuu vaivatta, mutta se saisi olla vieläkin ryhdikkäämpi liikkeessä. 

AVO ERI1 SA PU3 SERTI FI MVA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09 

Voimakas, tiivis hyvin rakentunut urosmainen, vahva oikealinjainen uroksen pää, kaunis huulilinja. 

Voimakas kauniisti kaartuva kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä. Polvi voisi olla 

voimakkaampi, sääri pidempi, muuten hyvät raajat. Tyylikkäät liikkeet, hyvät käpälät. 

VAL ERI2 SA PU2 

 



Crowbay's Wind Diesel FI42267/09 

Tasapainoinen, laadukas kokonaisuus, erinomainen pää profiili ja ilme, kaunis huuli. Kauniisti 

kaartuva kaula, voimakas eturinta, tilava runko. Tyypilliset raajat ja käpälät, liikkuu vaivatta. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Euro Power Bruno FI17134/07 

VAL POISSA 

 

Euro Power Duutsoni FI33989/10 

Keskikokoinen ja keskivahva, jonka toivoisin hivenen lyhyemmäksi. Erinomainen pää, hyvä profiili 

ja ilme. Hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvä säkä, olkavarsi saisi olla viistompi. Lanne saisi olla 

tiiviimpi ja takaosa voimakkaampi. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta taakse toivoisin enemmän 

työntöä, riittävän tiiviit käpälät. 

VAL ERI3 

 

Ingnatiu's Aristo Acropol FI52172/09 

Tänään valitettavan laihana esiintyvä, raameiltaan oikea urosmainen, erinomaista tyyppiä. 

Puhdaslinjainen uroksen pää, hyvä ilme ja erinomainen kaula, hyvä säkä, olkavarsi saisi olla 

viistompi. Erinomaisesti kulmautunut, sopivaluustoiset raajat. Liikkuu edestä kovin löysästi, sivulta 

hyvin, mutta ylälinja ei ole tyypillinen, koska saa sarveiset korostuvat. Päivän kunto määrää 

palkinnon, joka on hyvä. 

VAL H 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Grand Kröyer's Athos FI42483/03 

Erinomaisessa kunnossa esiintyvä, tyypiltään erinomainen, voimakas, urosmainen 9 -vuotias. 

Voimakas profiililtaan, erinomainen pää, yhdensuuntaiset linjat, riittävä huulen kulma, mutta huulet 

saisivat olla tiiviimmät. Kauniisti kaartuva voimakas hyvin kiinnittynyt kaula. Erinomainen säkä, 

selkä ja tiivis lanne, erinomainen eturinta, oikeanmuotoinen tilava rintakehä. Erinomainen takaosa, 

liian suora välikämmen, hyvät käpälät, edelleen vaivaton ravi. 

VET ERI1 VSP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Hayley FI31797/11 

Tyypiltään erinomainen feminiininen narttu. Hyvä pää ja ilme, huulet saisi olla tiiviimmät. Kaunis 

kaula, hyvä säkä, eturinta saa kehittyä, olkavarsi saisi olla pidempi, viistompi ja takaosa 

voimakkaammin kulmautunut. Koira takakorkea seistessä että liikkeessä. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA  

 

Daneplanet Daylight Dancer FI45991/10 

Keskivahva narttu, jonka toivoisin tyylikkäämmäksi. Päässä oikeat linjat, kaula saisi olla 

tyylikkäämpi. Pystykiinnitteinen ja hieman voimaton etuasentoinen lapa. Riittävä rintakehä, liikkuu 

edestä korkein, sivulta riittävin askelin. Käpälien tulisi olla kootummat. 

AVO EH2 



 

Euro Power Black Magic FI17135/07 

Tyyppi erinomainen, kaunislinjainen narttu. Hyvä pää ja ilme, hampaistosta todistus. Kaunis kaula, 

hyvin voimakas eturinta, tilava rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu vaivatta. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

Great Romance Adelade FI43830/10 

Turhan pitkä, tänään vastahakoinen, hyvin rakentunut narttu, oikea profiilinen pää, saisi olla 

huomattavasti kuivempi. Erinomainen kaula ja eturinta, hyvä säkä, lyhyt pysty ulkokierteinen 

olkavarsi. Tilava rintakehä, pitkä lanne, normaali takaosa, käpälien tulisi olla kootummat. 

AVO H 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Lagarada's Pearl To Chiccarelia FI31799/04 

Erinomainen lihaskunto, tyyppi erinomainen 8,5 -vuotias. Hieno pää, kaunis kaula, tilava runko. 

Erittäin hyvin kulmautunut, hyvä luusto, raajat, litteät käpälät, liikkuu vaivatta. 

VET ERI1 SA PN2 ROP-VET BIS-4-VET 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11 

Varsin hyvän tyyppinen juniori, mutta vielä hyvin löysä ja kesken kehityksen. Hyvät päänlinjat, 

mutta pään tulisi olla kuivempi. Kaula saisi kaartua jalommin, mutta kiinnittyy kauniisti säkään. 

Olkavarsi saisi olla viistompi, rintakehä on tilava, koira köyristää selkää liikkeessä ja seistessä. 

Takaa niukat kulmaukset, liikkuu löysästi. 

JUN H 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Dane Khan Ira FI38523/11 

Tänään kovin huonossa kunnossa esiintyvä. Viehättäväkäytöksinen narttu, jonka toivoisin 

luustoltaan vankemmaksi. Hyvä pään profiili ja ilme, pitkä kaunis kaula, niukasti kulmautunut 

etuosa, ja vielä kehittymätön rintakehä, selkä köyristyy liikkeessä ja seistessä, jyrkkä lantio, taka-

osa saisi olla voimakkaampi. Liikkuu vaivatta, itsevarma hyväntuulinen käytös. 

JUN T 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dane Khan Maya Fi39680/11 

Hyvin kehittynyt kaunislinjainen narttu, hyväilmeinen pää. Kaunis kaula, riittävä rintakehä, niukasti 

kulmautunut keskivahvat raajat. Eturinta saa vielä kehittyä. Liikkuu vaivatta, linjansa säilyttäen. 

AVO EH1 



 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious French Kiss FI38990/07 

Erittäin hyvän tyyppinen, lanneosaltaan aavistuksen pitkä. Hyvä pää, aavistuksen poskia, 

erinomainen kaula. Tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto, raajat, tilava rintakehä, vaivaton ravi. 

VAL ERI2 

 

Immortala Viva America Liberté FI57951/08 

Hyvin tasapainoinen, voimakas, mutta jalo narttumainen. Siisti pää, kaunis kaula, tilava runko. 

Hyvin kulmautuneet raajat, joissa vahva luusto ja hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja 

tehokkaasti linjansa säilyttäen. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04 

VET POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Denim Danes Madison Maggie May FI34614/11 

JUN POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Piistar For  Mona Lisa FI17841/09 

AVO POISSA 

 

 

 


