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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

NUORTEN LUOKKA 

 

Abierto’s E’po To Kehimos, 59216/09 

Oikea rotutyyppi, erittäin maskuliininen, erinomaiset mittasuhteet, tyypillinen pää ja ilme, hyvä 

maski, oikea hampaisto, erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen rintakehän muoto, erittäin 

hyvin kulmautunut, liikkuu riittävällä draivilla, pitäisi olla puhtaampi väri hännässä. 

NUO ERI1 SA PU1 VSP SERTI 

 

Chic Carelia’s Friendly Face, 53166/09 

Oikea rotutyyppi, erinomainen luusto ja runko, mittasuhteet hieman liian vahvat kallossa, hieman 

avoimet silmäluomet, oikea hampaisto, erinomainen kaula ja ylälinja, oikea rintakehän muoto, 

erittäin hyvin kulmautunut, liikkeessä saisi olla hieman enemmän draivia, etutassut voisivat olla 

paremmat. 

NUO ERI2 

 

Euro Power Duutsoni, 33989/10 

Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, hieman liian vahva kallo, kallon yläosa saisi olla tasaisempi ja 

yhdensuuntaisempi kuonon kanssa, hieman avoimet silmäluomet, oikea hampaisto, hyvä kaula ja 

ylälinja, hieman pitkä selkä, hyvä eturinta, hieman lyhyt rintaluu, voisi olla paremmin kulmautunut 

edestä, ylälinja hieman köyryssä liikkeessä, tarvitsee lisää voimaa ja draivia sivuliikkeissä . 

NUO EH 

 

AVOIN LUOKKA 

 

Dogiwogin Charles, 46161/07 

Oikea rotutyyppi, vahva, kompakti, hyvä pään muoto, oikea ilme, saksipurenta, pienet leikkaavat 

hampaat ja välihampaat, ihastuttava kaulan harjanne, erittäin hyvin kehittynyt säkä, hyvä ylälinja, 

erinomainen eturinta, erittäin hyvin kulmautunut, saisi olla vahvempi takaraajoissa, etutassut 

hieman ulospäin kääntyneet. 

AVO ERI2 SA PU3 

 

Goldgirls Out Of My Way, 37927/09 

Oikea rotutyyppi, erinomainen luusto, hieman suora etuosa, hyvä pään muoto, ihastuttava maski, 

oikea hampaisto, hieman kapea kaula, riittävän kehittynyt säkä, hyvä ylälinja, hieman lyhyt 

rintaluu, pitkä selkä, edestä saisi olla paremmin kulmautunut, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi 

draivia liikkeessä. 

AVO ERI3 SA PU4 



Liebe Doggen Nightwish, 31372/10 

Iso, vahva, tarpeeksi kompakti, erittäin voimakas nuori uros, pään tasot voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat, oikea hampaisto, erinomainen pigmentti, ihastuttava kaulan harjanne, ylälinja 

erinomainen seistessä, mutta hieman köyryssä liikkeessä, erinomainen eturinta ja rintakehän 

tilavuus, erinomaiset kulmaukset, riittävästi draivia liikkeessä. 

AVO ERI1 SA PU2 VASERT 

 

Wundervoll Alberto Ferro, 50057/09 

Oikea rotutyyppi, hyvä luusto, hieman kapea kuono, erityisesti alaleuka, hieman liian riippuvat 

huulet, erinomainen kaulan harjanne, hyvin kehittynyt säkä, hieman pehmeä selkä, erinomainen 

eturinta, hieman lyhyt rintaluu, hieman pitkä selkä, riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin 

takaa, hieman epävakaa liike takaa, sivuliikkeessä saisi näkyä enemmän draivia. 

AVO EH 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Euro Power Delilah, 33985/10 

Oikea rotutyyppi, erinomainen luusto riittävän kompakti, erittäin lupaava pää mutta ei vielä valmis, 

vielä hieman kapea alaleuka, hieman liian löysät silmäluomet, erinomainen kaulan harjanne, 

tyypillinen ylälinja, eturinta riittävän kehittynyt ikäisekseen, erittäin hyvät kulmaukset ja liikkeet 

JUN ERI1 

NUORTEN LUOKKA 

Red Rublev Rebel Yell, 59430/09 

Ihastuttava nuori narttu, oikea rotutyyppi, erittäin feminiininen pää, vielä hieman kapea alaleuka, 

pään tasot saisivat olla yhdensuuntaisemmat, korkealle asettunut kaula, hyvin kehittynyt säkä, oikea 

ylälinja, hyvä eturinta, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, erittäin hyvin kulmautunut takaa, 

liikkuu riittävällä draivilla, haluaisin nähdä puhtaamman värin ilman valkoista sävyä. 

NUO ERI1 SA PN3 

 

AVOIN LUOKKA 

 

Alder Glade’s Lerida, 28437/04 

Erinomainen tyyppi, hyvä luusto, oikeat kehon mittasuhteet, hyvän mallinen pää, ihastuttava maski 

ja ilme, erinomainen kaulan harjanne, vahva ylälinja, voisi olla paremmin kehittynyt rintalastan 

alaosasta, erittäin hyvät kulmaukset ja liikkeet. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP 

 

Ingnatiu’s Arabella, 52176/09 

Oikean tyyppinen, erinomainen luusto, riittävän kompakti, voisi olla paremman mallinen pää ja 

hieman leveämpi alaleuka, erinomainen kaulan harjanne, riittävän kehittynyt säkä, suora selkä, 

hieman liian luisu lantio, hyvä eturinta ja etukulmaukset, hieman suora eikä riittävän vahva takaa, 

saisi olla enemmän draivia ja voimaa liikkeessä. 

AVO EH 

 

Ingnatiu’s Arnica de la Barre, 52177/09 



Oikean tyyppinen, vahva luusto, riittävän kompakti, pääntasot voisivat olla yhdensuuntaisemmat, 

hieman avoimet silmäluomet, liian roikkuvat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvin 

kulmautunut, riittävästi draivia liikkeessä. 

AVO ERI2 SA PN2 VASERT 

 

Wundervoll Aurinia Marley, 50058/09 

Erittäin elegantti nuori narttu, tarvitsee vielä aikaa lopulliseen kehitykseen, erittäin lupaava mutta ei 

vielä valmis pää, erinomainen ilme, oikea hampaisto, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta 

ikäisekseen, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävästi kulmautunut takaa, ei ole riittävän 

vakaa liikkeessä, erityisesti edestä. 

AVO ERI3 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia’s Deanna, 41626/08 

VAL POISSA 

 

 

 

Musta/harlekiini 

 

UROKSET 

 

AVOIN LUOKKA 

 

Anxious Galevala, 14042/09 

Hyvän tyyppinen, erinomainen luusto, voisi olla parempi pään muoto, virheellinen purenta ja 

leikkaavien hampaiden muoto, nenän ja ienten pigmentti voisi olla parempi, hyvä kaula ja selkä, 

hieman liian luisu lantio, hyvin kehittynyt eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, 

esityksen ja liikkeen tulee parantua, mustat läikät voisivat olla paremmin sijoittuneet, erityisesti 

päässä, väri saisi olla puhtaampi. 

AVO H 

 

Armani, 11373/09 

Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen koko ja kehon mittasuhteet, riittävä luusto, hieman ylikehittynyt 

kallo, huulten muoto voisi olla parempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hieman lyhyt 

rintaluu, riittävästi kulmautunut edestä, liian suora takaa, epätasapainoinen liikkeessä molempiin 

suuntiin, tarvitsee paremmat tassut. 

AVO EH 

 

Dinastia Lexa Efim, 22724/09 

Oikean tyyppinen, erinomainen luusto, koko ja kehon mittasuhteet, hieman ylikehittyneet kulmat ja 

hieman pyöreä kallo, oikea hampaisto, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hieman lyhyet 

kyynärät, saisi olla paremmat etutassut, erittäin hyvin kulmautunut takaa, liike saisi olla vakaampi. 

AVO ERI1 



 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Mi’Havana Final Fantasy, 27785/10 

JUN POISSA 

 

NUORTEN LUOKKA 

Anxious Halley’s Comet, 17881/10 

Erittäin hyvä tyyppi, riittävän vahva, kompakti, hyvä pää ja ilme, oikea hampaisto, hyvä kaula ja 

selkä, hieman liian luisu lantio, erinomainen eturinta, riittävät kulmaukset, tassut saisivat olla 

paremmat, saisi olla enemmän draivia erityisesti takana, ylälinja ei ole riittävän vakaa liikkeessä. 

NUO EH 

 

Anxious Highland Queen, 17879/10 

Oikea rotutyyppi, erinomainen luusto, hyvin feminiininen pää jossa riittävän yhdensuuntaiset 

pääntasot, hieman vaaleat silmät, erinomainen nenän pigmentti, oikea purenta, erinomainen kaula, 

hieman köyry selkä, oikea rintakehän muoto, hyvin kulmautunut, riittävästi draivia liikkeessä. 

NUO ERI1 SA PN2 SERTI 

 

Piistar Hathor, 14513/10 

Oikean tyyppinen, erinomainen luusto, hieman liian vahva kallo, liian avoimet silmäluomet, toinen 

silmä sininen, toinen liian vaalea, oikea nenän pigmentti ja hampaisto, huulten muoto voisi olla 

parempi, erinomaiset ääriviivat seistessä, hyvin kulmautunut molemmista päistä, saisi olla 

vakaampi liikkeessä. 

NUO EH 

 

Taivassilmän Anastacia, 57790/09 

Erittäin hyvä tyyppi, tarvitsee vielä aikaa lopulliseen kehitykseen, erityisesti rintalastan alaosasta, 

erittäin elegantti pää, avoimet silmäluomet, oikea hampaisto, riittävä nenän pigmentti, hyvä kaula ja 

ylälinja, tarvitsee paremman eturinnan, etukulmaukset voisivat olla paremmat kuten myös liikkeet 

ja etutassut, riittävästi kulmautunut takaa, liikkeessä saisi olla enemmän voimaa. 

NUO EH 

 

AVOIN LUOKKA 

 

Anxious Dawn Darling, 13926/04 

AVO POISSA 

 

Hoppingham’s Sardi Rhapsody, 42629/07 

4-vuotias, erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, oikeat kehon mittasuhteet, hyvä pää jossa 

yhdensuuntaiset pääntasot, erinomainen nenän pigmentti, hieman vaaleat silmät ja avoimet 

silmäluomet, korvat voisivat olla paremmin asettuneet, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin 

kehittynyt eturinta, rintalasta alaosa saisi olla paremmin kehittynyt, erittäin hyvin kulmautunut 

takaa, etuliikkeet voisivat olla paremmat, etutassut hieman ulospäin kääntyneet, väri voisi olla 



symmetrisempi ja laikut paremmin sijoittuneet. 

AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious French Kiss, 38990/07 

Oikean tyyppinen, valitettavasti laikut sijoittuneet vain koiran takaosaan mutta ei päähän eikä 

etuosaan, hieman vahva kallo, saksipurenta, nenän ja silmien ympärillä oleva pigmentti 

puutteellinen, ihastuttavat ääriviivat, kulmaukset ja liikkeet, erinomaisesti esitetty. 

VAL EH 

 

Immortala Viva America Liberte’, 57951/08 

Erinomainen tyyppi, vahva luusto, hyvä pään muoto, oikea hampaisto, hieman avoimet 

silmäluomet, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä nenän pigmentti, hieman löysä luomien 

kulmista, erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, oikeat kulmaukset, laikut hieman 

harmahtavat. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Anxious 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

Sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Riveran Believe In Stardust, 10721/11 

Erinomaisen kokoinen, hyvä luusto, hieman liian litteä rintakehä, vahva kallo, avoimet silmäluomet, 

oikea hampaisto, liian roikkuvat huulet, hyvä kaula, riittävän kehittynyt säkä, hieman köyry selkä ja 

luisu lantio, tarvitsee paremman eturinnan ja etukulmaukset, hieman liian suora takaa, tarvitsee 

paremmat liikkeet, ihastuttava väri ja luonne. 

JUN EH 

 

NUORTEN LUOKKA 

 

Oldstone’s Drowsy Demon, 17772/10 

Oikean tyyppinen, riittävä luusto, hyvä pään muoto, oikea hampaisto ja pigmentti, hyvä kaula ja 

säkä, voisi olla parempi ylälinja ja lantio, hyvin kehittynyt rintalastan pää mutta alaosa vielä tyhjä, 

rintaluu saisi olla vahvempi, riittävästi kulmautunut takaa, liikkeessä saisi olla enemmän draivia ja 

voimaa, turkki ei ole parhaimmassa kunnossa. 

NUO ERI2 



 

Simeon, 18013/10 

Erittäin maskuliininen, vahvasti kehittynyt, erinomainen luusto, riittävän kompakti, hieman liian 

vahva kallo, oikea hampaisto ja pigmentti, hyvä kaula ja säkä, ylälinja voisi olla parempi, hieman 

pitkä selkä, hieman liian leveä edestä, erinomaiset takakulmaukset ja takaliikkeet, etutassut voisivat 

olla paremmat. 

NUO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Galaxi, 16551/09 

Erinomainen tyyppi, vahva mutta elegantti, hyvin tasapainoinen nuori uros, hieman karski kallo, 

oikea hampaisto ja pigmentti, silmät voisivat olla tummemmat, erinomainen kaulan harjanne ja 

ylälinja, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset ja liikkeet. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

AVOIN LUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Monica, 52859/08 

Erittäin hyvä tyyppi, hieman liian pitkä mittasuhteiltaan, erinomainen luusto, oikea pään profiili, 

oikea hampaisto, hieman vaaleat silmät, hyvä kaula ja säkä, nouseva ylälinja, riittävä eturinta, 

riittävät kulmaukset, voisi olla enemmän draivia. 

AVO EH 

 

Piistar For Monalisa, 17841/09 

Erittäin hyvä tyyppi, tarvitsee vielä aikaa lopulliseen kehitykseen erityisesti eturinnassa ja 

rintakehässä, pääntasot voisivat olla yhdensuuntaisemmat, silmät voisivat olla tummemmat, oikea 

hampaisto, hieman kapea kaula, ylälinja ok seistessä, tarvitsee vielä paremman eturinnan, riittävät 

kulmaukset, draivia saisi olla enemmän molempiin suuntiin, kynsien pigmentti voisi olla parempi, 

toivon että koira parantuu iän myötä. 

AVO ERI1 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Onella, 41628/02 

Erinomainen tyyppi ja kunto ikäisekseen, ihastuttava pää, saksipurenta, hieman vaaleat silmät, 

erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, edelleen erinomainen liikkuja, välikämmenet 

hieman pehmeät liikkeessä. 

VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET BIS-4-VET 

 


