
24.9.2011 Eckerö 

tuomari Espen Engh, SE 
 
 

sininen 
 

UROKSET 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Grandelux Daddy Cool SE38174/2010 

17kk. Erittäin miellyttävät mittasuhteet. Vahva, maskuliininen pää hyvillä mittasuhteilla. 

Hyvännäköinen huulilinja. Voimakas kaula. Käänteinen saksipurenta. Ikäisekseen riittävä eturinta. 

Tiukka ylälinja. Hieman köyhä takaosa, olisi parempi enemmällä polvikulmalla. Liikkuu hyvin sivusta, 

hieman korkea häntä. Täytyy vakaantua mennessä ja tullessa. Erittäin kaunis turkki ja väri. On 

potentiaalia, mutta täytyy kehittyä edelleen. 

NUO EH 
 

VALIOLUOKKA 
 

Diplomatic's Owen Orville FIN20158/05 

Melkein 7-vuotias. Seistessä erittäin huomiota herättävä. Vahva, maskuliininen uros. Voimakas, 

maskuliininen pää, erittäin hyvällä kallo-osalla. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot. Vahva kaula. 

Erittäin hyvä eturinta. Tiukka runko hyvillä mittasuhteilla. Ei saa olla enempää kulmauksia takana kuin 

nyt. Ei oikein vakuuttava liike. Kadottaa vähän tasapainoa ja on takakorkea ja on taipumus peitsata 

mennessä ja tullessa.  

VAL ERI2 SA PU2 VACA 
 

Lloyd Willners Mercury S20360/2009 

2,5-vuotias. Atleettinen uros. Maskuliininen pää, keskinkertainen, hienolla ilmeellä. Hyvin asettuneet 

korvat. Vahva kaula. Hyvä eturinta. Voisi olla tiukempi selkälinja. Kohtalaisesti kulmautunut takaa. 

Kaunis turkki ja väri. Yhdensuuntainen mennessä ja tullessa. Tehokas ja tasapainoinen sivusta. Vaikka 

antaa hieman pitkänomaisen ilmeen. 

VAL ERI1 SA PU1 SERTI CACIB FI MVA VSP 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Grande Gremin's Blue Beauty FI56356/10 

1-vuotias. Erittäin huomiota herättävä tyylikäs ja elegantti narttu. Mutta valitettavasti melko 

stressaantunut. Miellyttävä feminiininen pää. Hieman hämmentynyt katse. Pitkä kaula, oikein istunut 

lapaan. Ikäisekseen hyvä eturinta. Hyvät rungon mittasuhteet. Tiukka selkä, oikeat kulmaukset takana. 

Energinen ja jäntevä liike, mutta vaivaantunut luonteestaan. 

JUN EH 
 

Grandelux Dressed For Success SE38168/2010 



17kk feminiininen narttu. Toivoisin enemmän korkeutta. Keskinkertainen pää. Voisi olla hieman 

enemmän piirrettä ja enemmän stoppia. Hyvännäköiset korvat, vahva kaula, erittäin hyvä eturinta, 

hyvät kulmaukset edessä. Erittäin miellyttävät rungon linjat. Erittäin kohtalaisesti kulmautunut takaa. 

Liikkeestä puuttuu hieman tyyliä ja korkeutta. Hieman länkisäärinen takaa ja täytyy vakaantua edestä. 

Erittäin hyvä turkki ja väri. 

JUN EH 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Mix Grande's Grevinna A Glorius FI19678/10 

Melkein 2-vuotias. Kompakti narttu, joka voisi olla hieman pidempi. Hyvä pää, mutta voisi olla hieman 

pidempi kallo ja hieman enemmän stoppia. Ihana luonne. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä eturinta, syvä 

rintakehä. Tiukka selkä, tasapainoiset takakulmaukset. Kaunis turkki ja väri. Liikkuu normaalisti, mutta 

voisi olla enemmän tyylikkyyttä. 

NUO EH 
 

Shaggy Friends Cara Mia FI22030/11 

Huomiota herättävä upea narttu, erinomaista tyyppiä. Jalo nartun pää, hyvä stoppi. Toivoisin 

suorempaa kuononselkää, hienot korvat. Kaunis kaula. Hyvä eturinta. Siisti rungon siluetti. 

Tasapainoisesti kulmautunut takaa. Tyylikäs ja energinen liike sivusta. Valitettavasti ahdas ja 

epäsäännöllinen takaa.  

NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA 
 

AVOINLUOKKA 
 

Genedda Genius Loci FIN46330/07 

4-vuotias. Feminiininen narttu. Yhdistelmä voimaa ja eleganssia. Yhdensuuntaiset pään tasot. Voisi 

olla hieman enemmän piirrettä. Normaali kaula. Riittävä eturinta. Reilusti ranskalainen edestä. Syvä 

rintakehä. Tiukka selkä, vaikka hieman pitkä. Tasapainoiset takakulmaukset. Innokas liikkeessä, mutta 

erikoisesti epätasapainoinen etuliike, hädin tuskin riittävällä draivilla. 

AVO EH 
 

Grande Gremin's Amaranth FI17768/09 

2,5-vuotias. Erittäin nuorekas tasapaino. Hyvä pään piirto, mutta hämmästyneellä ilmeellä. Hyvä kaula. 

Puutteellisesti kulmautunut edestä. Taipumus pyöristää selkää ja liian paljon laskeva lantio → ei ole 

oikea siluetti. Epävakaa, koordinoimaton, epätasapainoinen liike. Erittäin hyvä turkki ja väri. Hyvä 

luonne. 

AVO H 
 

Grandisons Faithful Girl S41683/2005 

6-vuotias. Tasapainoinen narttu. Erittäin sopiva. Miellyttävä, feminiininen pää, korvat eivät ole 

pääansio. Keskinkertainen kaula ja eturaajojen kulmaukset. Erinomainen ylä- ja alalinja. Toivoisin 

enemmän luustoa. Liikkuu tasapainoisesti ja tehokkaasti sivusta, käpälät sisään edestä. Erittäin hyvä 

turkki ja väri. Ikäisekseen hyvässä kunnossa. 

AVO ERI1 SA PN3 VASERT 
 

VALIOLUOKKA 



 

Saradane's It's Our Lady FIN27807/07 

Huomiota herättävä, hyvännäköinen narttu hyvillä mittasuhteilla. Feminiininen pää, yhdensuuntaisilla 

tasoilla. Pitkä kaula. Olkavarsi ja eturinta eivät ole pääansioita. Kaunis rungon siluetti. Voimakkaat, 

hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu erittäin tehokkaasti ja tasapainoiseti erityisesti sivusta. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

 
 

keltainen / tiikerijuovainen 
 

UROKSET 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Highesteem Bad To The Bone NO47844/10 

NUO POISSA 
 

AVOINLUOKKA 
 

Liebe Doggen Nightwish FI31372/10 

AVO POISSA 
 
VALIOLUOKKA 
 

Grand Fawn's Khalfahni S65846/2006 

Iso, voimakas, maskuliininen uros. Ylimielinen. Voimakas, maskuliininen uroskoiran pää, hyvä 

yhdensuuntaisuus. Vahva kaula. Hyvä eturinta, tarvitsee hieman enemmän volyymia eturintaan. 

Taipumus kääntää etukäpälät ulos. Syvä rintakehä. Tiukka selkä, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu 

tasapainoisesti sivusta,  heikommin edestä. 

VAL ERI1 SA PU1 SERTI CACIB FI MVA VSP 
 

Maxidan's Pink Floyd DK12017/2009 

Iso, vahva, erittäin maskuliininen uros. Erittäin huomiota herättävä. Voisi toivoa jalompaa, mutta on 

hyvä profiili. Vahva kaula. Oikea eturinta. Lavat voisivat olla paremmin asettuneet. Tiukka, lyhyt 

selkä. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu erinomaisella draivilla, leveästi edestä. Suunnattoman 

ylimielinen eläin, mutta kokonaisuus voisi olla jalompi. 

VAL ERI2 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Edendane's News Of The World FI37751/10 

17kk. Erittäin miellyttävä tyyppi ja kokonaisuus. Jalo, feminiininen pää, yhdensuuntaisilla tasoilla. 

Vielä hieman epäkypsä ilme. Keskinkertainen kaula ja eturaajojen kulmaukset. Ikäisekseen riittävä 



runko. Hyvännäköinen rungon siluetti, ei saa tulla pidemmäksi. Tasapainoiset takakulmaukset. Tehokas 

liike. Mukava tasapaino, mutta voisi kantaa itsensä paremmin. 

JUN ERI1 
 

Grand Højgaard's Be Me Beauty DK19774/2010 

1-vuotias. Melko pentumainen, mutta narttu hyvillä mittasuhteilla. Miellyttävä pää. Suora lapa. Riittävä 

eturinta. Toivoisin paremmin koottuja käpäliä. Syvä ja tilava rintakehä. Tavoiltaan pentumainen. Liian 

paljon laskeva lantio. Liikkuu OK sivusta, täytyy vakaantua. Toivoisin lämpimämpää väriä. 

JUN EH 
 

AVOINLUOKKA 
 

Carnico's Tia Maria S57499/2009 

2-vuotias. Narttu hyvillä mittasuhteilla. Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Normaali kaula, riittävä 

eturinta. Hieman jäykkä olkavarsi ja jäykät välikämmenet. Ei seiso täysin neljällä käpälällä. 

Miellyttävä rungon siluetti. Keskinkertaisesti kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin edestakaisin, mutta 

tarvitsee enemmän draivia taakse. 

AVO ERI2 
 

Pine Garden's Ruby Ryding S41287/2009 

Erittäin hyvännäköinen. 2,5-vuotias. Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen pää, 

yhdensuuntaisilla tasoilla. Erinomainen stoppi. Hyvännäköinen kaula. Hyvä eturinta. Voisi olla hieman 

tiukempi selkälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu erinomaisella voimalla, energialla ja draivilla, 

mutta ylpeä hännästään. 

AVO ERI1 SA PN3 
 

VALIOLUOKKA 
 

All About The Daisy Chain FIN39796/07 

Jalo, feminiininen narttu. Erittäin miellyttävä tyyppi ja kokonaisuus. Mutta hieman pitkä ja selkä ei ole 

riittävän vahva. Pitkänomainen kaunis pää, upea ilme. Pitkä kaula. Erittäin runsas eturinta, rajalla ettei 

ole liikaa. Erinomaiset raajat ja käpälät. Majesteettinen ulkonäkö. Liikkuu tehokkaasti ja tarmokkaasti 

ja myöskin liikkeessä selkälinja on ongelma.  

VAL ERI3 
 

Delphidon's Graceful Girl FI59471/09 

Erittäin elegantti. Feminiininen narttu, joka tarvitsee enemmän luustoa. Hieno kallo ja kauniit silmät, 

mutta huulien puute antaa päälle yksinkertaisen leiman. Keskinkertainen kaula. Hyvä eturinta. 

Hyvännäköinen rungon siluetti. Epäpuhdas väri. Liikkuu erittäin etuosalla, puutteellisesti myös sivusta. 

VAL EH 
 

Diplomatic's Zue-Ellen S41039/2008 

Hyvännäköinen, tasapainoinen narttu. Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Erittäin miellyttävä, jalo 

pää. Toivoisin enemmän stoppia. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. 

Erinomainen rungon siluetti. Liikkuu luonnollisesti edestakaisin, myös tasapainoinen sivusta.  

VAL ERI2 SA PN2 VASERT VACA 
 



Highesteem Kiss My Jazz N19169/07 

Erittäin huomiota herättävä, erittäin upea, erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvännäköinen pää, 

erinomainen profiili. Upea kaula ja eturinta. Erinomainen rinnan syvyys. Vahva selkä. Erittäin hyvin 

kulmautunut takaa, ei saa olla yhtään enempää kulmautunut. Alalinja ei ole parhain puoli, mutta sen 

sietää tämän laatuisella nartulla. Liikkuu hyvin. Erinomainen rotunsa ja sukupuolensa edustaja. 

VAL ERI1 SA PN1 SERTI CACIB FI MVA ROP 
 
 
 

musta / harlekiini 
 

UROKSET  
 

NUORTENLUOKKA 
 

Big Ranger's What A Miracle FI17432/10 

Korkea nuori uros. Mantteliväritys. Liian voimakas kallo. Vaaleat silmät, punaisilla vilkkuluomilla 

häiritsee ilmettä. Vahva kaula. OK eturinta. Kohtalainen olkavarsi. Syvä ja tilava runko, miellyttävillä 

rungon mittasuhteilla. Liian paljon laskeva lantio. Tasapainoiset takaraajojen kulmaukset. Liikkuu 

energialla, mutta liian ylpeä hännästään. 

NUO EH 
 

AVOINLUOKKA 
 

Grandisons Great Balls Of Fire S65593/2007 

AVO POISSA 
 

Juanronas Lucky Number Seven S28671/2008 

3-vuotias. Hyvin rakentunut normaali harlekiini uros, mitäänsanomattomalla päällä, josta puuttuu piirre 

ja meislaus.Vahva kaula, OK eturinta. Kohtalaisesti tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Erittäin 

hyvä rungon siluetti. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestakaisin. Tasapainoisesti sivusta. Hyvä turkki ja 

väri. 

AVO ERI1 SA PU3 SERTI 
 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

2-vuotias musta uros. Maskuliininen pää, hyvällä piirrolla. Vähän liian roomalainen kuono. 

Hyvännäköinen huulen profiili. OK kaula. Hyvä eturinta. Toivoisin hieman enemmän luustoa. Selkä 

voisi olla tiukempi ja lyhyempi. Hieman takakorkea, varsinkin liikkeessä. Erinomainen turkki ja väri. 

Liikkeen täytyy tasaantua niin edestä kuin takaa. 

AVO EH 
 

Saradane's Lucky Love Pack FI57509/09 

2-vuotias. Erittäin keskeneräinen ja rungoton. Hyvin elegantti, mutta ei ole riittävää sudstanssia. 

Mukavat pään mittasuhteet. Hyvä stoppi. Tarvitsee enemmän volyymia rintakehään ja enemmän 

luustoa. Toivoisin enemmän polvikulmaa. Kaunis turkki ja väri. Liikkuu innokkaasti, mutta 

epävakaasti ja koordinoimattomasti. 

AVO H 



 

VALIOLUOKKA 
 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

2-vuotias. Kaunis eläin. Erittäin täysiverinen, korkea. Hyvännäköinen pään profiili. Ilmettä häiritsee 

liian vaaleat silmät. Pitkä, elegantti kaula. Erittäin hyvä eturinta. Seisoo hienosti eturaajoillaan. Runko 

tarvitsee hieman enemmän painoa ja syvyyttä. Tasapainoiset takaraajojen kulmaukset. Erittäin hyvä 

turkki ja väri. Liikkuu hyväksyttävästi edestakaisin. OK sivusta. Hieman ylpeä häntä. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 
 

Hoppingham's Aberdeen Angus FIN45524/08 

3,5-vuotias. Erittäin voimakas, eleganssi puuttuu. Yksinkertainen pää, meislaus puuttuu. Vahva kaula. 

Hyvä eturinta. Toivoisin hieman korkeampaa ja kootumpaa mittasuhteiltaan. Erittäin syvä ja tilava 

runko. Vahvat hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu kauttaaltaan normaalisti, mutta epäselvästi 

edestä. 

VAL EH 
 

Rainmaster's Vito Corleone FIN52893/07 

Kaunis, huomiota herättävä uros, mutta ei niin luonnollinen kuin voisi toivoa. Pää hyvällä piirrolla.  

Ylpeä korkeus. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Kaunis rungon siluetti. Erittäin hyvät raajat ja 

käpälät. Taipumus pihtikinttuisuuteen. Väljä ja epätarkka liikkeessä. Kaunis eläin,  joka tarvitsee 

enemmän kehärutiinia ja kuria. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 
 

Taivassilmän Architect Hoppingham FI57787/09 

VAL POISSA 
 

Venco V.'t Buitengebeuren FI46075/09 

3-vuotias. Hieman mitätön uros. Tarvitsee enemmän voimaa, massaa ja runkoa. Riittävä, maskuliininen 

pää, voisi olla enemmän piirtoa. Normaali kaula. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu 

kevyillä käpälillä ja kohtuullisen yhdensuuntaisesti. Kaunis turkki ja väri. 

VAL EH 
 
NARTUT 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Eastcoast Danes Auroras Agent SE34989/2010 

17kk. Feminiininen narttu. Erittäin nuorekas tasapainoltaan. Pitkäpiirtoinen pää, liiotellut huulet ja 

hieman veltot korvat. Paino asettunut enemmän eturaajoille. Lyhyt, tiukka selkä. Liikkeen täytyy 

vakaantua mennessä ja tullessa. OK sivusta. 

NUO EH 
 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

18kk. Erittäin iso, voimakas narttu. Riittävä sukupuolileima. Pitkä pää, voisi olla yhdensuuntaisemmat 

tasot. Vahva, hyvin asettunut kaula. Erittäin hyvä eturinta. Erinomainen luusto. Hyvin kehittynyt runko. 



Voimakas takaosa. Liikkuu kuitenkin rullaavasti ja epävakaasti takaa. Liikkuu hyvin sivusta, mutta 

liian iloinen häntä. 

NUO ERI1  
 

AVOINLUOKKA 
 

Genedda Perculo Meo FI52028/09 

2-vuotias. Hyvännäköinen siluetti. Feminiininen pää, hyvällä piirrolla. Hieman lepattavat korvat. 

Hyvännäköinen kaula. Hyvä eturinta. Kaunis rungon siluetti. Valitettavasti erittäin pihtikinttuinen 

seistessä ja liikkeessä, mikä häiritsee muuten hyvännäköistä koiraa. 

AVO ERI2 
 

Lloyd Willners Le Sabre S19256/2009 

2,5-vuotias. Jalo narttu. Mukava tasapaino, vaikkakaan ei näyttävä. Jalo, feminiininen pää. Kaunis 

ilme. Normaali kaula. Hyvä eturinta. Miellyttävä rungon siluetti. Riittämättömät kulmaukset takana. 

Tarvitsee enemmän draivia liikkeeseen, kohtuullinen yhdensuuntaisuus liikkeessä. Kaunis musta väri. 

AVO ERI1 
 

Qualitydanes Anastasia S18016/2006 

6-vuotias. Erittäin lihava. Eleganssi puuttuu. Yhdensuuntaiset pään tasot ja hyvä huuliprofiili. Normaali 

kaula. Jäykkä olkavarsi. Kyynärpäiden pitäisi olla tiiviimmin rungon rinnalla. Selän pitäisi olla 

tiukempi. Laskeva lantio. Tyyli ja arvokkuus puuttuu liikkeestä. Hyvä turkki ja väri.  

AVO H 
 

VALIOLUOKKA 
 

Diplomatic's Simone Simon FIN43453/07 

Erittäin jalo, feminiininen narttu, mutta aivan liian hintelä luusto ja litteät käpälät. Jalo pää, hyvällä 

piirrolla, tarvitsee enemmän stoppia. Elegantti kaula. Miellyttävä runko. Ei lainkaan lihaskunnossa ja 

antaa laiskan epämajesteettisen ilmeen liikkeessä. Epävakaa kyynärpäistä ja eturaajoista. Hieno turkki 

ja väri. 

VAL EH 
 
Hoppingham's Hays Converter FIN45526/08 

Voimakas, mantteliväritys, luonnollinen narttu. Mutta tarvitsee enemmän hienostuneisuutta ja jaloutta. 

Voimakas nartun pää, kohtuullisen yhdensuuntaiset tasot. Vahva kaula. Hyvä eturinta. Erittäin syvä ja 

tilava runko. Vahva luusto. Liikkuu erittäin luonnollisesti sivusta. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 


