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tuomari: Markku Mähönen 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

Mittasuhteiltaan ja vahvuusasteeltaan erinomainen, hyvän kokoinen pentu uros. Kauniit linjat ja 

hyvä luuston vahvuus. Hyvä pään pituus, sivulinjat saavat tulla vielä yhdenmukaisemmaksi ja 

otsapenger voimistua. Erinomainen kaula, säkä, ylä- ja alalinja. Hyvät kulmaukset ja käpälät. 

Lupaavat sivuliikkeet, vaikka selkä pyöristyy liikkeessä. Vielä pehmeä kintereistään mikä 

hyväksyttävää vielä näin nuorella. miellyttävä käytös, erittäin lupaava nuori uros. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

Raniteki Von Hause Wagner VDH/KYDDN4803 

Mittasuhteiltaan oikea, erinomainen sukupuolileima, vahva pää, hyvä otsapenger, pää saa saada 

vielä lisää pituutta. Erinomainen kaula, ikään sopiva runko, hyvä raajojen luusto, hyvät 

etukulmaukset. Aavistuksen jyrkkä lantio, hyvät käpälät. Liikkuu ikäisekseen hyvin, erittäin 

miellyttävä käytös. 

PEN2 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Catapha's Gold Edelne FI15723/11 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste ja koko. Hyvälinjainen pitkä pää, kuono ja otsapenger saa 

vielä vahvistua. Hyvä kaula, ikään sopiva runko, erinomainen raajojen luusto. Hieman suora etuosa, 

hyvät kulmaukset takana, erinomaiset käpälät. Joustavat liikkeet, miellyttävä käytös. 

PEN1 KP VSP-PEN 

 

Red Rublev Upsy Daisy FI11009/11 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä sukupuolileima ja koko. Hyvän pituinen pää, jossa oikeat linjat, kuono 

saa vielä vahvistua. Hyvä kaula, ylä- ja alalinja, eturintaa saa tulla lisää. Hyvä raajojen luusto ja 

käpälät, tasapainoiset käpälät, ikäisekseen hyvät edestakaiset liikkeet. Sivuliikkeet antavat odottaa 

itseään, miellyttävä käytös. 

PEN2 KP 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Euro Power Diamond FI33987/10 

Mittasuhteiltaan oikea, keskikokoinen uros. Hyvä pään sivuprofiili, oikein kiinnittyneet korvat, 

silmät voisivat olla tiiviimmät. Hyvälinjainen kaula, jossa voisi olla hieman lisää pituutta. Hyvä ylä- 

ja alalinja, erittäin hyvä takaosa. Edessä voisi olla lisää kulmauksia. Keskivahva raajaluusto, 



erinomaiset käpälät, hyvät edestakaiset liikkeet, sivuliikkeissä hyvä rytmi, miellyttävä käytös, 

esiintyy hyvin. 

JUN EH 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

Erittäin raamikas, hyvälinjainen kookas uros. Hyvälinjainen pitkä pää, ripaus tyylikkyyttä ei olisi 

pahaksi päässä. Erinomaiset uroksen mittasuhteet, hyvä kaula, erinomainen runko, ylä- ja alalinja. 

Hyvät kulmaukset ja käpälät, erittäin hyvät liikkeet. Näyttävä kokonaisuus, käyttäytyy hyvin. 

NUO ERI1 SA PU3 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Great Bels Walther FI29341/08 

Oikeat mittasuhteet, hyvä sukupuolileima ja ääriviivat. Oikealinjainen kaunisilmeinen pää, hyvin 

asettuneet korvat, erinomainen kaula, säkä ja ylälinja. Hyvä eturinta ja rungon volyymi, hyvät 

takakulmaukset, mutta ei tarvitse niitä yhtään lisää. Hyvät käpälät, hyvät edestakaiset liikkeet, 

sivuliikkeissä hyvä työntö, etuaskel hieman korkea. Miellyttävä käytös, tyylikäs kokonaisuus. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Erinomaiset mittasuhteet, koko ja sukupuolileima. Pitkä oikealinjainen pää, päässä kokoon sopiva 

vahvuus. Erinomainen kaula ja sen kaari, erinomainen ylä- ja alalinja, erinomainen raajojen 

vahvuus ja käpälät. Liioittelemattomat kulmaukset. Liikkuu näin isoksi koiraksi hyvin, miellyttävä 

käytös. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Euro Power Cicciolina FI53356/09 

Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat, hyvä sukupuolileima. Erinomainen pään pituus, otsapenger voisi 

olla voimakkaampi, hyvä huulilinja. Kaunis kaula, hyvä säkä, ylä- ja alalinja. Erinomainen rungon 

volyymi, hyvä raajojen luusto ja käpälät. Tasapainoiset kulmaukset, joustavat liikkeet, mutta taka-

askel saisi työntää pidemmälle. Miellyttävä käytös. 

NUO ERI2 

 

Ingnatiu's Amelié FI52175/09 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä sukupuolileima, pitkä pää, jossa hyvät sivulinjat. Kaunis kaula, hyvä 

rungon volyymi. Selässä vielä pehmeyttä, aavistuksen jyrkkä lantio, muuten hyvät kulmaukset. 

Hyvä sivuliike, etuliike saa tiivistyä, miellyttävä käytös. 

NUO EH 

 

Ingnatiu's Arnica De La Barre FI52177/09 

Mittasuhteiltaan ja vahvuusasteeltaan erinomainen. Hyvät pään linjat, erinomainen kaula, hyvä säkä 

ja rungon volyymi. Erittäin tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajojen luusto ja käpälät. Hyvät 

liikkeet, miellyttävä käytös. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 



 

AVOINLUOKKA 

 

Delphidons Graceful Girl FI59471/03 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä sukupuolileima. Hyvälinjainen pitkä pää, hyvin asettuneet korvat. 

Kaunis kaula, hyvä eturinta ja ylälinja, alalinjassa hieman pehmeyttä. Tasapainoiset kulmaukset, 

keskivahva raajaluusto. Hyvät käpälät, hyvä sivuliike, etuosa voisi olla tiiviimpi. Miellyttävä 

käytös. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Data Venia FI56022/10 

Mittasuhteiltaan oikea, oikea sukupuolileima, riittävän pitkä pää, jossa hyvä linjat. Hieman 

riippuvat huulet. Hyvä kaula, ikään sopiva runko, eturinta saa vielä kehittyä, tasapainoiset 

kulmaukset, jotka saisivat olla edestä ja takaa paremmat. Kokoon sopiva raajaluusto, hyvät käpälät. 

Ikään nähden hyvät sivuliikkeet, vielä hieman kapea takaa, miellyttävä käytös. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Kristofer Robin FI27388/08 

Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste, keskikokoinen. Voimakas pää joka saisi olla hieman pidempi ja 

tyylikkäämpi. Hyvä kaula, erittäin hyvä rungon volyymi, tasapainoiset kulmaukset. Kokoon sopiva 

raajaluusto, hyvät käpälät, hyvät sivuliikkeet, kovin raskas väritys, valkoinen saisi olla puhtaampi. 

Miellyttävä käytös. 

AVO EH 

 

Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09 

Oikeat mittasuhteet, erinomainen koko ja sukupuolileima, voimakas pää, joka saisi olla pidempi ja 

tyylikkäämpi, purennan tulisi olla alaleuasta leveämpi ja hampaiden kookkaammat. Kaunis kaula ja 

hyvä ylälinja, hieman suora olkavarsi. Kaunis takaosa, hyvät käpälät, liikkuu näin kookkaaksi 

koiraksi hyvin. Hyvä väritys, kokonaisuutena koira vaikuttava. Oikeat ääriviivat, mutta purenta 

vaikuttaa palkintosijaan. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

Oikeat mittasuhteet, sukupuolileima ja hyvä koko. Hyvä pään pituus, hyvä kallon leveys, kuono 

voisi olla aavistuksen vahvempi, hyvin asettuneet korvat, vaaleahkot silmät. Hyvä kaula, säkä ja 



ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä raajavahvuus ja käpälät. Kauniisti kulmautunut takaosa, hyvä 

väritys, erinomaiset liikkeet. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

Megappon Larderello FI41830/06 

VAL POISSA 

 

Venco v.'T Buitengebeuren FI46075/09 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste sekä sukupuolileima. Keskikokoinen, voimakas pää, 

jonka pituus erityisesti kuonossa saisi olla parempi. Hyvä kaula, hyvä rungon syvyys ja eturinta. 

Aavistuksen aikaisin nouseva alalinja, hyvät sivuliikkeet. Karvapeite voisi olla voimakkaampi 

erityisesti pakaroissa. Miellyttävä käytös, seistessä hyvä kokonaisuus. 

VAL ERI2 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Genedda Periculo Meo FI52028/09 

Mittasuhteiltaan oikea kokonaisuudessaan hyvä vahvuusaste, hyvä sukupuolileima. Pitkä 

hyvälinjainen pää, otsapenger voisi olla voimakkaampi. Kaunis kaula, hyvä ylä- ja alalinja, hyvät 

kulmaukset ja käpälät. Hieman vielä pehmeyttä kintereissä. Hyvä väritys, miellyttävä käytös, hyvä 

sivuliike, takana vielä pehmeyttä. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian Restless Heart FI32780/08 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä rungon vahvuus ja sukupuolileima. Pitkä pää, jossa hyvät linjat, pää 

voisi kauttaaltaan hieman voimakkaampi, hyvin asettuneet korvat. Hyvälinjainen kaula, saisi olla 

hieman pidempi, hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset ja keskivahva raajaluusto. Riittävän tiiviit 

käpälät, hyvät sivuliikkeet, mutta koira voisi liikkua ryhdikkäämmin. Hyvä käyttäytyminen, 

kokonaisuus kuitenkin hyvä. 

AVO ERI2 

 

Danemanian Tähtisilmä FI62268/08 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste, oikeat pään linjat, hieman liikaa huulia. Hyvä kaula, saa 

saada vielä vahvuutta. Hyvä ylä- ja alalinja, eturinta voisi vielä voimistua, hyvät käpälät ja 

kulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, hieman korkea askel edessä. aavistuksen raskas väritys, erityisesti 

näyttelypuolelta, miellyttävä käytös. 

AVO ERI1 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 



Oldstone's Demon With Me FI17773/10 

Mittasuhteiltaan oikea, erittäin voimakasrakenteinen nuori koira. Hyvä pitkä pää, hyvin asettuneet 

korvat ja väriin sointuvat silmät. Hyvä kaula ja säkä, voimakas runko, jonka alalinja saisi olla 

parempi. Hyvä etuosa ja raajojen luusto, takaosa saisi koiran kokoon nähden olla voimakkaampi. 

Liikkeessä koiran pitäisi saada parempi teho taakse näin vahvaksi ja kookkaaksi koiraksi. 

Miellyttävä käytös. 

NUO EH 

 

Saradane's Made For Success FI13172/10 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvä koko, voisi ikäisekseen olla jo hieman vankempi. Hyvä kuonon ja 

kallon linja, hyvin asettuneet korvat ja väriin sointuvat silmät. Etuosan täytyisi kulmautua 

paremmin, hyvät takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, hyvä väri. Miellyttävä käyttäytyminen. 

NUO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Zardoz FI16710/07 

Mittasuhteiltaan ja vahvuusasteeltaan oikea. Hyvä sukupuolileima, hyvät pään linjat, otsapenger 

voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä kaula, erinomainen runko, tasapainoiset, mutta niukat 

kulmaukset, joita köyttää liikkeessä hyvin. Hyvät käpälät, miellyttävä luonne. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Kiamar Cinderella FI26801/10 

Mittasuhteiltaan oikea, ääriviivoiltaan - ja sukupuolileimaltaan oikea. Erinomaiset pään linjat, 

otsapengertä voisi olla lisää. Hyvä kaula, säkä, ylä- ja alalinja. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät 

käpälät, erittäin hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Riveran All Blue Danemanian FI32780/08 

Mittasuhteiltaan oikea, hyvät ääriviivat ja sukupuolileima. Hyvälinjainen pää, jonka kuono voisi 

olla pidempi. Erinomainen kaula, säkä, ylä- ja alalinja. Hyvä eturinta, erittäin tasapainoiset 

kulmaukset. Hyvin kulmautunut olkavarsi, erittäin lupaavat sivuliikkeet, vaikka saavat vielä 

tiivistyä iän myötä. Miellyttävä luonne, kaunislinjainen kokonaisuus. 

NUO ERI1 SA PN3 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Tia-Maria FI52858/08 

Oikeat mittasuhteet, erinomainen sukupuolileima ja koko. Hyvän pituinen pää, väriin sointuvat 

silmät, hyvin kiinnittyneet korvat. Kaunis kaula, säkä ja ylälinja, hyvä eturinta. Tasapainoiset, hyvät 

kulmaukset. Sopiva raajaluusto, hyvät kulmaukset. Liikkuu näin kookkaaksi koiraksi hyvin, 

miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 



Saradane's It's Our Lady FI27807/07 

Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan oikea, seistessä tasapainoinen narttu. Hyvä kuonon ja kallon linja 

ja otsapenger, kuonossa voisi olla hieman lisää pituutta. Kaunis kaula, hyvä ylä- ja alalinja. 

Tasapainoiset kulmaukset, hyvämittainen sivuliike, mutta etuliikkeen tulisi olla tiiviimpi. Käpälät 

voisivat olla tiiviimmät, kokonaisuus tyypillinen. Hyvä käyttäytyminen. 

VAL ERI2 SA PN4 


