
25.8.2012 Luumäki 

tuomari: Juha Putkonen 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Aluette FI47623/11 

14 kk, hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto, oikeat kallon ja kuonon linjat, hyvät 

korvat, keskiruskeat silmät, hieman kevyt kuono, hyvä purenta, kaunis huulilinja. Kauniskaarinen 

kaula, hyvä säkä ja selkä, hyvin kehittynyt rintakehä, riittävästi eturintaa, hyvin kulmautunut edestä, 

riittävästi takaa. Erinomaiset käpälät, hyvä häntä, kevyt, joustava taka-askel, johon toivoisin 

enemmän ulottuvuutta, etuliikkeessä vielä epävakautta. Lupaava kokonaisuus. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's Gloria Great-M FI30044/09 

3 v. Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet, hyvä, vahva luusto, lähes yhdensuuntaiset kallo ja 

kuonon linjat, hyvät korvat, tummat silmät, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä purenta. Hyvä 

kaula ja säkä, oikeanmallinen rintakehä. Selkä hieman painunut, hieman löysää vatsanahkaa, 

tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä, kevyt, joustava sivuaskel. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chernaja Gratsija Key Naomi FI16492/12 

14 kk, oikean kokoinen, mittasuhteiltaan erinomainen, hyvässä lihaskunnossa esitetty. Hyvän 

pituinen pää, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, hieman kevyt kuono, hyvä 

purenta. Hyvä kaula, erinomainen säkä, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. 

Tasapainoiset kulmaukset ja hyvät käpälät, hyvä karva ja musta väri, valkoinen rintaviira. Hyvä 

häntä, kevyt, joustava sivuaskel, lupaava kokonaisuus. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grande Gremin's Black Belinda FDI56355/10 

Erinomainen koko, rungon mittasuhteet, hyvä, vahva luusto. Oikean kokoinen pää, toivoisin 

selvemmän sukupuolileiman, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, hieman 

vaaleat silmät, alaluomet tulisi olla tiiviimmät, melko voimakkaat huulet. Hyvä kaula ja säkä, selkä 

hieman painunut, hyvin kehittynyt rintakehä, riittävästi eturintaa, hyvä karva ja väri, pieni valkoinen 



rintamerkki. Hyvä häntä, riittävästi kulmautuneet raajat, käpälät voisi olla tiiviimmät, liikkuu melko 

hyvin. 

NUO ERI1 SA PN3 

 

AVOINLUOKKA 

 

Rainmaster's Clair De Lune FI10734/10 

2 v. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto. Oikeat kallon ja kuonon linjat, hyvä pään 

pituus, korvat saisivat asettua paremmin, hyvät silmät ja purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä, hyvin 

kehittynyt rintakehä, sopivasti eturintaa, olkavarret tulisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, 

erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja harlekiiniväritys, nouseva vatsalinja. Kevyet, joustavat 

sivuliikkeet, edestä hieman epävakaat. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

JUN POISSA 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grande Gremin's Amaranth FI17768/09 

3,5 v, erinomainen koko ja rungon mittasuhteet, vahva luusto. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja 

kuonon linjat, hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaulan pituus, hieman löysää kurkun 

alusnahkaa, hyvä kaula ja säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä, köyristää selkäänsä seistessä sekä 

liikkeessä, hieman luisu lantio, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Saisi liikkua kevyemmin ja 

joustavammalla askeleella. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

5,5, v, erinomainen koko ja rungon mittasuhteet, vahva luusto, esitetään tänään löysässä kunnossa ja 

roikkuva vatsalinja häiritsee yleisvaikutelmaa. Erinomainen pään pituus, yhdensuuntaiset kallon ja 

kuonon linjat, hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä, oikean mallinen rintakehä, 

hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset ja hyvät käpälät. Hyvä häntä, olisi edukseen timmimmässä 

kunnossa. 

VAL ERI2 SA PN2 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

Hyvä koko, mittasuhteiltaan erinomainen, hyvä luusto. Erinomainen pään pituus, oikeat kallon ja 

kuonon linjat, hyvät korvat, silmät ja purenta, kaunis huulilinja. Kaunis kaula, erinomainen säkä, 



oikeanmallinen rintakehä, hyvin kehittynyt eturinta, hyvä vahva selkä, löysää nahkaa alalinjassa, 

tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Kevyet, joustavat liikkeet 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

 


