
18.8.2012 Kouvola 

tuomari Patric Ragnarson, Ruotsi 
 
 

keltainen / tiikerijuovainen 
 

UROKSET  
 

JUNIORILUOKKA 
 

Kiamar Dude FI29424/11 

16kk vanha juniori uros. Miellyttävä, pitkä, salskea pää. Miellyttävä kuonon syvyys. Mukavat tummat 

silmät mukavilla tiiviillä silmäluomilla. Mukavat korvat. Hyvä purenta. Mukava ilme. Mukava kaula. 

Suorat kulmaukset edessä. Mukava, vahva selkälinja, hieman jyrkkä lantio. Lupaava rinta, mutta vielä 

tarvitsee kehittyä. Riittävät kulmaukset takana, hieman kapeat reidet. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 

turkki. Mukava, pitkä häntä, kannettu hyvin liikkeessä. Hieman lyhyt askel molemmissa päissä. 

Miellyttävä luonne. Tarvitsee aikaa. 

JUN H 
 

Red Rublev Cucculuuruu FI34411/11 

JUN POISSA 
 

AVOINLUOKKA 
 

Alder Glade's Galahad FI30048/09 

Mukava koko ja mittasuhteet. Pitkä, maskuliininen pää. Mukavat yhdensuuntaiset linjat. Mukavat 

tummat silmät. Mukavasti sijoittuneet korvat. Hyvä kuonon syvyys. OK purenta. Mukavat tiiviit 

silmäluomet. Mukava kaula ja lapa, suora olkavarsi. Hieman heikot välikämmenet. Mukava kalteva 

selkä. Mukava runko ja eturinta. Rittävästi kulmautunut takaa. Mukavat leveät reidet. Hyvä luusto ja 

käpälät. Hyvä turkki ja väri. Hieman lyhyt häntä. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella edestä ja voisi olla 

hieman vakaampi edestä. Erittäin mukava luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

AVO EH3 
 

Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10 

Erinomainen tyyppi ja koko. Vahvarakenteinen. Mukava maskuliininen pää. Mukava silmien väri, 

hieman löysät silmäluomet. Mukava kuonon syvyys. Hyvä purenta. Hyvin sijoittuneet korvat. Hieman 

löysää nahkaa naamassa. Elegantti kaula. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Mukava vahva 

ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Hieman jyrkkä lantio. Seisoo ja liikkuu hieman 

pihtikinttuisesti. Hyvä luusto ja käpälät. Mukava häntä ja hännän kanto. Liikkuu mukavin askelin. 

Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

AVO ERI1 
 

Red Rublev Razzle Dazzle FI59433/09 

Erinomainen tyyppi ja koko. Mukava maskuliininen pää. Mukava kuonon syvyys. Mukavat tummat 

silmät ja silmäluomet. Erinomaiset korvat. Hyvä purenta. Mukava kaula. Erinomainen ylälinja. 

Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen rinta ja mukava eturinta. Mukava leveä reisi. 



Hyvä luusto ja käpälät. Seisoo hieman ranskalaisittain. Hyvä turkki ja häntä. Liikkuu mukavin askelin, 

mutta tänään ilman innokkuutta. Mukava luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

AVO ERI2 
 

VALIOLUOKKA 
 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

VAL POISSA 
 

Highesteem King IV Eden FIN27687/08 

Erinomainen tyyppi ja koko. Maskuliininen pää, hyvä pituus, mukavat yhdensuuntaiset linjat. Mukavat 

tummat silmät. Mukava kuonon syvyys. Hyvä purenta. Mukava ilme. Mukava kaula. Mukavasti 

tasapainoittuneet kulmaukset edessä ja takana. Vahva, tyypillisesti laskeva ylälinja. Mukava runko ja 

eturinta. Mukava leveä reisi ja vakaat kintereet. Mukava vahva luusto ja käpälät. Hyvä turkki ja väri. 

Mukava häntä ja hännän kanto. Liikkuu vapaasti, mukavin askelin. Toivoisin hieman lyhyemmän 

lanneosan. Mukava luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 
 

Samuraiwood's Billabong Boy FI37228/09 

Erinomainen tyyppi. Erinomaiset mittasuhteet. Mukava pitkä ja riittävän maskuliininen pää. Mukava 

kuonon syvyys. Mukavat tummat silmät. Hyvin sijoittuneet korvat. Elegantti kaula. Mukavat 

kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä. Erinomainen runko ja eturinta. Hyvä sopiva luusto ja 

käpälät. Mukava turkki, väri ja häntä ja hännän kanto. Liikkuu mukavin askelin. Erinomainen luonne. 

Erittäin hyvin esitetty. Minulle koira olisi voinut kokonaisuudessaan olla hieman maskuliinisempi. 

VAL ERI2 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 
Alder Glade's Amelie FI47625/11 

Erinomainen tyyppi ja koko. Mukava pitkä feminiininen pää. Kaunis ilme. Mukava kuonon syvyys. 

Mukavat yhdensuuntaiset linjat. Tällä hetkellä hieman yksinkertainen otsapenger. Miellyttävät tummat 

silmät, tiiviillä silmäluomilla. Hyvin sijoittuneet korvat ja hyvä purenta. Elegantti kaula. Mukavasti 

kulmautunut edestä ja takaa. Vahva selkä. Mukava rinta ja eturinta. Mukava luusto ja käpälät. Hyvä 

turkki, väri, häntä ja hännän kanto. Liikkuu hyvin, mukavin askelin. Erinomainen luonne. Hyvin 

esitetty. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Alder Glade's Lawella FI29950/11 

Mukava tyyppi ja koko. Mukava pitkä feminiininen pää. Mukava silmien muoto, mutta valitettavasti 

vaalea silmien väri. Mukava kuonon syvyys. Hyvä purenta, toivoisin vahvempaa alaleukaa. Hieman 

kalpea maski. Mukava kaula. Hieman suorat etukulmaukset. Vahva selkä. Hyvä runko, toivoisin 

huomattavampaa eturintaa. Mukavat kulmaukset takana. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvä turkki. 



Mukava häntä ja hännän kanto. Liikkuu hieman lyhyin askelin edestä. Mukava draivi. Miellyttävä 

luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

NUO EH2 
 

Grand Fergo's Emerald FI20312/11 

Erinomainen tyyppi ja koko. Mukava pitkä feminiininen pää. Mukavat yhdensuuntaiset linjat. Mukavat 

tummat silmät, mutta löysät silmäluomet. Hyvä kuonon syvyys ja hyvä purenta. Elegantti kaula. 

Mukavat kulmaukset edessä ja takana. Mukava lyhyt selkä. Mukava runko ja eturinta. Miellyttävä 

leveä reisi. Hieman jäykät välikämmenet. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä turkki, väri ja häntä. Liikkuu 

mukavasti, mukavalla askeleella ja voimalla. Mukava luonne ja erittäin hyvin esitetty. 

NUO ERI1 
 

AVOINLUOKKA 
 

C'mon Hey That's Me FI10700/11 

Erinomainen tyyppi ja koko. Mukava feminiininen pää hyvällä pituudella. Mukavat tummat silmät. 

Mukavasti sijoittuneet korvat. Hyvä kuonon syvyys. Hyvä purenta. Elegantti kaula. Tasapainoiset 

kulmaukset edessä ja takana. Mukava vahva selkä. Hyvä rungon syvyys. Mukava leveä reisi. Mukava 

eturinta. Erinomainen luusto ja käpälät. Mukava häntä ja hännän kanto. Hyvä turkki. Liikkuu hieman 

lyhyin askelin, mutta tasapainossa. Mukava luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

AVO ERI1 SA PN4 VASERT 
 

VALIOLUOKKA 
 

Edendane's News Of The World FI37751/10 

Erinomainen tyyppi ja koko. Mukava pitkä feminiininen pää. Tummat silmät, hieman löysät 

silmäluomet. Hyvä kuonon syvyys. Mukavasti sijoittuneet korvat. Hyvä purenta. Mukava kaula. 

Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Olisi voinut olla hieman vahvempi selkälinja. Hyvä rungon 

syvyys. Hyvin huomattava eturinta. Toivoisin hieman lyhyemmän lanneosan. Hyvä luusto ja käpälät. 

Mukava turkki. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Liikkuu mukavin askelin, varpaat hieman sisäänpäin 

edessä. Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty.  

VAL ERI3 SA 
 

Alder Glade's Dearie FIN35391/05 

Erinomainen tyyppi ja koko. Voimakas narttu. Mukava, pitkä, feminiininen pää. Mukavat tummat 

silmät. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä kuonon syvyys. Hyvä purenta. Mukava kaula. Tasapainoiset 

kulmaukset edessä ja takana. Miellyttävä runko ja eturinta. Mukava leveä reisi. Hyvä luusto ja käpälät. 

Hyvä turkki. Ikäisekseen mukavassa kunnossa. Liikkuu mukavin askelin. Mukava luonne. Erittäin 

hyvin esitetty. 

VAL ERI2 SA PN3 
 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Erinomainen tyyppi ja koko. Miellyttävä, pitkä, hoikka, feminiininen pää. Mukavat tummat silmät. 

Mukava kuonon syvyys. Miellyttävä ilme. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja lapa, hieman suora 

olkavarsi. Vahva selkä. Mukava rinta ja eturinta. Mukava leveä reisi ja hyvät lyhyet kintereet. Mukava 

häntä ja hännän kanto. Hyvä luusto ja käpälät. Terve ja vapaa liike. Antaa miellyttävän kuvan 

seisoessaan. Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty.  



VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP1 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Alder Glade's  

Neljän yksilön ryhmä, neljästä eri yhdistelmästä. Pidän muodosta, mittasuhteista, pään osista ja 

liikkeistä. Tarvitsee tulla hieman tasaväkisemmäksi saadakseen kunniapalkinnon. Erittäin mukavat 

luonteet. Ryhmässä on tänään ikäeroa, että voin nähdä kuvien raamit mitä kasvattaja haluaa saavuttaa. 

Onnea tulevaisuuteen, olet jäljillä. 

KASV1 
 
 
 

musta / harlekiini  
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

C'mon Just Do It FI40267/11 

Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin mukava pitkä maskuliininen pää. Miellyttävät tummat silmät, 

tiiviillä silmäluomilla. Mukava kuonon syvyys. Hyvä purenta. Mukavat korvat. Miellyttävä ilme. 

Elegantti kaula. Mukava lapa, hieman suora olkavarsi. Vahva selkä. Mukava runko ja eturinta. Mukava 

leveä reisi. Hyvä luusto ja käpälät. Mukava kiiltävä turkki. Mukava häntä ja hännän kanto. Liikkuu 

mukavin askelin. Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

JUN ERI1 SA PU2 SERTI 
 

Figaro V Grand Oak's Von Adamantium FI59699/11 

Erinomainen tyyppi ja koko. Vahva maskuliininen pää. Mukavat silmät, voisi olla hieman tiiviimmät 

silmäluomet. Hyvä kuonon syvyys. Hyvä purenta. Elegantti kaula. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja 

takana. Mukava rinta ja eturinta. Vahva selkä. Hyvä luusto ja käpälät. Toivoisin vahvemmat kintereet. 

Mukava harlekiini väri. Mukava häntä ja hännän kanto. Liikkuu vapaasti. Tarvitsee enemmän 

itsevarmuutta. Hyvin esitetty. 

JUN EH2 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Grandman's Pride Mannerheijm FI16315/11 

Iloinen nuorukainen, miellyttävällä luonteella. Vahva maskuliininen pää, hieman laiha tällä hetkellä. 

Mukavat tummat silmät. Hyvä kuonon syvyys. Hyvä purenta. Hieman lyhyt kuono. Mukavat korvat. 

Hyvä kaula. Suorat etukulmaukset. Kaartaa selkäänsä. Mukava rungon syvyys. Jyrkkä lantio ja hieman 

kapea reisi. Hyvä luusto ja käpälät. Mukava kiiltävä musta turkki. Mukava häntä. Liikkuu hackney -

tyylisesti edestä ja voisi olla voimakkaampi draivi takana. Hyvin esitetty. 

NUO T 
 

AVOINLUOKKA 
 



Jättiläisen Xalmiakki FI40747/09 

Erittäin hyvä tyyppi. Uros, joka voisi olla hieman voimakkaampi. Elegantti pää, mukavat 

yhdensuuntaiset linjat ja hyvä kuonon syvyys. Hieman vaalea silmien väri pilaa ilmeen. Hyvä purenta. 

Elegantti kaula. Mukavat kulmaukset edessä ja takana. Mukava selkä. Hyvä rinta ja eturinta. Hieman 

pitkä lanne. Hyvä luusto ja käpälät. Mukava kiiltävä turkki. Hyvä häntä. Seisoo ja liikkuu hieman 

pihtikinttuisesti. Mukavat askeleet. Erittäin mukava luonne. Toivoisin kauttaaltaan hieman enemmän 

maskuliinisuutta. Hyvin esitetty. 

AVO H 
 

VALIOLUOKKA 
 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

Voimakas. Erinomainen tyyppi ja koko. Pitkä maskuliininen mukava pää. Mukava kuonon syvyys. 

Hieman vaalea silmien väri. Hyvä purenta ja korvat. Elegantti kaula. Tasapainoiset kulmaukset edessä 

ja takana. Miellyttävä, lyhyt, laskevat ylälinja. Mukava rinta ja eturinta. Erinomainen luusto ja käpälät. 

Mukava, kiiltävä musta turkki. Mukava häntä ja hännän kanto. Terve ja vapaa liike. Antaa vaikuttavan 

kuvan seistessä. Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

VAL ERI2 SA PU3 
 

Rainmaster's Vito Corleone FIN52893/07 

Voimakas. Erinomainen tyyppi ja koko. Pitkä, maskuliinien pää. Mukava kuonon syvyys. Mukavat 

yhdensuuntaiset linjat. Mukavat silmät ja silmäluomet. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä purenta ja ilme. 

Elegantti kaula. Harmooniset kulmaukset edessä ja takana. Miellyttävä, vahva laskeva ylälinja. 

Erinomainen rinta ja eturinta. Mukavat leveät reidet. Vahva luusto ja käpälät. Mukava häntä ja hännän 

kanto. Mukava harlekiiniväri ja turkki. Liikkuu voimalla ja mukavin askelin. Erinomainen esitys. 

Mukava luonne. Antaa vaikuttavan kuvan. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP  
 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Erinomainen tyyppi ja koko. Mukava, pitkä maskuliininen pää. Erinomaiset tummat silmät ja 

silmäluomet. Mukava kuonon syvyys. Hyvä purenta ja mukava ilme. Elegantti kaula. Mukavat 

kulmaukset edessä ja takana. Voisi olla vahvempi ylälinja. Mukava rinta ja eturinta. Hieman pitkä 

lanne. Mukava musta, kiiltävä turkki. Mukava häntä ja hännän kanto. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu 

mukavin askelin. Miellyttävä luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

VAL ERI3 SA PU4 
 

NARTUT 
 
JUNIORILUOKKA 
 

C'mon Just So Chic FI40269/11 

Erinomainen tyyppi ja koko. Erinomainen lyhyt yhdistelmä. Pitkä, hoikka, feminiininen pää. Mukava 

kuonon syvyys. Miellyttävät tummat silmät. Mukavat korvat. Hyvä purenta. Mukava tyypillinen ilme. 

Elegantti kaula. Mukavan tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Mukava lyhyt selkä. Mukava rinta 

ja eturinta. Hieman jyrkkä lantio ja hieman kapeat reidet. Hyvä luusto ja käpälät. Mukava, musta 

kiiltävä turkki. Mukava häntä. Liikkeessä voisi olla hieman enemmän draivia takana. Erinomainen 

luonne. Erittäin hyvin esitetty. 



JUN ERI1 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Dinastiya Leksa Zvezda Zarmina RKF2949751 

NUO POISSA 
 

VALIOLUOKKA 
 

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FIN57892/08 

Erittäin mukava tyyppi ja koko. Elegantti, mukava pää hyvällä pituudella. Mukava kuonon syvyys. 

Hieman vaaleat silmät. Mukavat korvat ja hyvä purenta. Elegantti kaula. Suorat etukulmaukset. Kaartaa 

selkää tänään, erityisesti liikkeessä. Mukava runko. Jyrkkä lantio ja kapeat reidet. Mukava luusto ja 

käpälät. Mukava kiiltävä musta turkki. Mukava häntä. Liikkuu hieman lyhyin askelin molemmista 

päistä. Erittäin mukava luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

VAL EH2 
 

Great Gladiolus Antheia FIN54093/07 

Erittäin mukava tyyppi. Toivoisin paremmat mittasuhteet. Mukava, pitkä, feminiininen pää. Mukava 

kuonon syvyys. Mukavat silmät. Hyvät korvat ja purenta. Mukava kaula. Tasapainoiset kulmaukset 

edessä ja takana. Toivoisin vahvemman ylälinjan. Mukava rintakehän syvyys. Hyvä luusto ja käpälät. 

Mukava harlekiini väri. Hyvä turkki ja häntä. Liikkuu mukavin askelin. Mukava luonne. Erittäin hyvin 

esitetty. Palkinto riippuuen mittasuhteista. 

VAL EH1 
 
 
 
sininen 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Riveran Call Me Fogman Jr. FI49904/11 

Erittäin mukava tyyppi ja koko. Vahvarakenteinen. Vahva, maskuliininen pää. Hieman laiha tänään. 

Mukava silmien muoto. Hyvä kuonon syvyys ja hyvä purenta. Elegantti kaula. Mukava lapa, suora 

olkavarsi. Vahva selkä. Mukava runko. Mukava leveä reisi. Seisoo ja liikkuu pihtikinttuisesti. 

Erinomainen luusto ja käpälät. Mukava sininen väri. Mukavasti kannettu häntä. Liikkuu mukavin 

askelin. Mukava luonne ja hyvin esitetty. 

JUN EH2 
 

Sekila's Charming Danemanian FI10816/12 

Erittäin mukava tyyppi, hyvä koko. Mukava, pitkä, hoikka, maskuliininen pää. Mukava silmien muoto. 

Hyvä kuonon syvyys. Mukavasti sijoittuneet korvat. Hyvä purenta. Elegantti kaula. Suorat kulmaukset 

edessä ja takana. Vahva selkä. Ikäisekseen mukava runko. Toivoisin huomattavamman eturinnan. Jyrkä 

lantio ja hieman kapeat reidet. Hyvä luusto ja käpälät. Mukava sininen väri. Mukava häntä ja hännän 

kanto. Liikkuu lyhyin askelin molemmista päistä. Erittäin mukava luonne. Erittäin hyvin esitetty. 



JUN EH1 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Riveran Call Me Sweet Melody FI49911/11 

Erittäin mukava koko ja tyyppi. Mukava, pitkä, hoikka, feminiininen pää. Mukava silmien muoto. 

Mukava kuonon syvyys. Hyvä purenta. Elegantti kaula. Mukava lapa, hieman suora olkavarsi. Vahva 

selkä. Ikäisekseen mukava runko. Hieman pitkä lanne. Mukava takaosa. Hyvä luusto ja käpälät. 

Mukava turkki ja sininen väri. Mukava häntä. Liikkuu mukavin askelin, mutta pyöristää selkää tällä 

hetkellä. Tarvitsee enemmän itsevarmuutta. Hyvin esitetty. 

JUN EH1 


