
26.5.2012 Joensuu 

tuomari: Satu Ylä-Mononen 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Horror Of The Seas FI31795/11 

Erinomainen koko & mittasuhteet, hyvälinjainen pitkä pää, kuono-osa saa vielä täyttyä lisää, hyvä 

purenta. Riittävä eturinta, erinomainen luusto, hyvä runko, hieman löysät huulet. Liikkuu 

kauttaaltaan hyvin. 

JUN ERI1 SA PU3 VASERT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Shadow Del Piccolo Jigo FI11477/11 

Hyvin vankkarakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, tällä hetkellä takaluisu kallo. 

Vahva kaula, joka voisi olla hieman tyylikkäämpi, hyvä eturinta & runko, vahva luusto. Lyhyt 

pysty lantio, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman ahtaasti takaa. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Dexter FI52796/07 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo. Vahva luusto, 

hieman pystyt ranteet ja niukka eturinta, kevyt runko. Niukat kulmaukset edessä, hyvät takana, 

liikkuu erinomaisella askelpituudella. Erinomainen luonne. 

AVO ERI2 SA 

 

Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10 

Hyvä koko & mittasuhteet, vahva uroksen pää, hieman löysät huulet, hyvä kaula & ylälinja. Hyvä 

eturinta, vahva luusto, lyhyt lantio, köyristää liikkeessä hieman lanneosaansa. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, hieman ahtaasti takaa. 

AVO ERI3 

 

Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09 

Hyvä koko, erinomainen ylälinja, hyvä pitkä pää. Hyvä vahva kaula, erinomainen kaula, vahva 

luusto, hyvä rungonvahvuus. Lyhyt pysty lantio. Liikkuu hyvällä askelpituudella hieman 

holtittomasti takaa. 

AVO ERI1 SA PU4 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

Hyvä koko & mittasuhteet, vahva uroksen pää, löysät huulet, hyvä purenta. Riittävä kaula, hyvä 

eturinta ja runko. Vahva luusto, hieman lyhyt lantio. Hyvät kulmaukset, liikkuu kauttaaltaan hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 



NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's Queen Of Naboo FI27238/11 

Hyvä koko, kaunis pitkälinjainen nartun pää, hyvä purenta, hyvä ylälinja, lupaava eturinta. Hieman 

pitkä lanneosa, vahva selkä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella 

askelpituudella, hieman ahtaasti takaa. Esiintyy hyvin. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

Kaunislinjainen narttu, jolla hyvä pitkälinjainen nartun pää. Kaunis kaula & ylälinja, erinomainen 

eturinta. Ikä näkyy jo hieman liikkeissä. Esiintyy erinomaisesti. 

VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Ingnatiu's Castaway FI50222/11 

9 kk, hyvä pitkä pää, vielä hieman löysä purenta, löysät huulet. Erinomainen luusto, vielä kapea 

niukka eturinta, ikään sopiva runko. Niukasti kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

hyvä väritys. 

JUN EH1 

 

Perfect Sunshine Estupendo FI14280/11 

Kookas uros, hyvät päänlinjat, löysät huulet, riittävä kaula. Vahva luusto, kapea eturinta, hyvä 

rungon vahvuus, valitettavasti köyristää hyvin voimakkaasti sekä liikkeessä että seistessä lanneosaa. 

Pysty lantio, liikkuu kauttaaltaan hyvin ja esiintyy hyvin. 

JUN H 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä pään pituus, löysät huulet, kevyt kuono-osa ja kapea alaleuka. 

Hyvä ylälinja, vahva luusto, riittävä eturinta, hyvä runko, liikkuu hyvällä askelpituudella, ohut 

turkki. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

Hoppingham's Winning Guy In A Tux FI29037/10 

Vankkarakenteinen uros, hyvät päänlinjat, löysät huulet, paksu keskipitkä kaula. Erittäin vahva 

luusto, hyvä runko, hieman pysty lantio, liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvät värimerkit. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

NARTUT 



 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Just So Chic FI40269/11 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, kaunislinjainen nartun pää. Hyvä kaula, eturinta saisi olla 

syvempi ja hieman voimakkaampi. Vahva luusto, ikään sopiva runko, niukasti kulmautuneet raajat, 

hieman lyhyt lantio. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvä väritys. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

Ozaenas Rihanna FI53143/11 

Aavistuksen pitkärunkoinen narttu, hyvä purenta, hyvät päänlinjat, hyvä kaula. Vahva luusto, 

niukka eturinta, pitkä lanneosa. Niukat kulmaukset edessä, hyvät takana. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, hieman ahtaasti takaa. 

JUN ERI2 

 

Patch-Guilt's Dame Mustharin FI34448/11 

Vankkarunkoinen narttu, jolla melko raskas pää, löysät huulet. Raskas kaula, hyvä luusto, vahva 

runko, niukka eturinta. Niukasti kulmautuneet raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvä väritys. 

JUN ERI3 

 

VALIOLUOKKA 

 

Immortala Viva America Liberté FI57951/08 

Tasapainoinen, erinomaisesti liikkuva narttu. Erinomaiset päänlinjat, hyvä purenta, kaunis kaula ja 

ylälinja, vahva luusto. Hyvä eturinta, erinomainen runko, liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. 

Erinomainen lihaskunto, hyvä väritys. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Ozaenas Havanna Star FI17696/02 

VET POISSA 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Riveran Call Me Casanova FI49904/11 

9 kk, hyvä koko & mittasuhteet, jo nyt turhan raskas pää, hieman löysät huulet. Hyvä kaula ja 

ylälinja, erinomainen luusto, lupaava runko & ylälinja. Hieman pehmeä selkä, hyvin kulmautuneet 

raajat. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman holtittomasti takaa. Vielä pentumainen turkki. 

JUN ERI1  

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 



Hyvä koko ja mittasuhteet, hieman raskas pää, joka saisi olla pidempi. Kaunis kaula ja ylälinja, 

hyvä luusto & eturinta. Vahva runko, hieman luisu lantio. Liikkuu hyvällä askelpituudella, lyhyessä 

turkissa. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Dolce Vita FI46980/11 

Hyvin lupaava erinomaisesti liikkuva juniori. Hyvä pään pituus, hieman löysät huulet, hyvä kaula, 

vahva selkä, ikään sopiva eturinta. Erinomainen luusto, vielä pehmeässä pentuturkissa, erinomainen 

liikkuja. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

 

 


