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tuomari: Kirsi Kentala 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Catapha's Gold Edeline FI15723/11 

7 kk, narttumainen, sopiva vahvuus, kaunisilmeinen pää, ok mittasuhteet. Voisi olla 

voimakkaammin kulmautunut. Hyvä rintakehän malli, hyvät käpälät. Liikkeessä vielä köyristää 

selkäänsä. Ymmärrettävästi vielä hyvin pentumainen käytöksessään. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's Eye Of The Tiger FI37747/10 

Urosmainen, erinomaiset mittasuhteet, erittäin hyvä pää, molemmat P1 -hampaat alaleuasta puutuu. 

Sopiva luuston vahvuus, hyvä kaula ja rintakehä. Erinomaiset käpälät, tasapainoiset kulmaukset. 

Taka-askel Voisi olla aavistuksen voimakkaampi, muuten hyvät liikkeet, avoin luonne. 

JUN ERI1 SA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Crowbay's Wind Diesel FI42267/09 

Erinomainen tyyppi, erinomainen pää ja purenta, kaunis ilme ja maski. Tyylikäs kaula ja ylälinja, 

sopiva luusto. Aavistuksen pitkä lanneosa, normaalit kulmaukset, hyvät käpälät. Hyvä ylälinja 

liikkeessä, tehokas askel, kaunis kokonaisuus. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Crowbay's King Of Winds FI42260/09 

Urosmainen, voimakas, hyvät mittasuhteet, oikea purenta, aavistuksen roikkuvat huulet, pää voisi 

olla kokonaisuutena hieman pidempi, hyvä ilme. Riittävä kaula, erinomainen runko, tasapainoisesti, 

mutta hieman niukasti kulmautunut. Hyvä luusto, tasapainoinen ravi, hieman löysät kyynärpäät 

liikkeessä. Avoin luonne. 

AVO ERI1 SA PU4 VASERT 

 

Dogiwogin Charles FI46161/07 

Urosmainen, oikeat mittasuhteet, epätasainen purenta, hyvä huulilinja, pää voisi olla 

kokonaisuutena pidempi. Hyvä maski, sopiva kaula, erittäin voimakas runko. Riittävät kulmaukset, 

sopiva luusto, hieman litteät etukäpälät. Sopiva sivuaskelen pituus, mutta liikkuu laiskanpuoleisesti 

johtuen mm. ylipainosta. 

AVO H 

 



VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06 

Suuri ja voimakas, mittasuhteiltaan oikea, yksi välihammas puuttuu, roikkuvat huulet, kyömy 

kuonon linja, riittävä pään kokonaispituus. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja 

rintakehä, sekä luusto. Voimakkaat takakulmaukset, erinomainen käpälien muoto, hyvä ravi. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Urosmainen, aavistuksen pitkärunkoinen. Kaunis pää, oikea purenta, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, 

eturinta ja rintakehä. Riittävä luusto, tasapainoiset kulmaukset, hieman litteät etukäpälät. Liikkuu 

hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

12 kk, narttumainen, oikeat mittasuhteet, oikea purenta, kaunis pää ja ilme. Kuiva kaula, hyvä 

ylälinja, vielä kapea rintakehä, sopiva syvyys. Sopiva luusto, melko pysty olkavarsi, takana 

normaalit kulmaukset. Lupaava sivuaskel edestä ja takaa vielä kapea. Ystävällinen luonne. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

Great Romance Adelade FI43830/10 

1 v, narttumainen, oikea purenta, pään linjat voisivat olla hieman yhdensuuntaisemmat. Hieman 

avoimet luomet, hyvä kaula, riittävä luusto. rintakehä kaipaa vielä volyymiä, riittävät etu- hyvät 

takakulmaukset. Hyvät käpälät, lupaavat liikkeet, mutta esiintyy tänään hieman vaisusti. Ei 

parhaassa karvassa tänään. 

JUN EH 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Faery Queene FI53164/09 

20 kk, vahvarakenteinen, ok mittasuhteet. Oikea purenta, hyvä ilme, aavistuksen takaluisu kallo, 

hyvä huulikaari. Erinomainen kaula, voimakas rintakehä. Riittävä luusto, pystyhkö olkavarsi, 

aikomusta pukinjalkaan. Melko jyrkkä lantio, hyvä sivuaskel, koira olisi edukseen timmimmässä 

kunnossa. Erinomainen luonne. 

NUO EH 

 

Hoppingham's Talking-Point To Gms FI20390/10 

15 kk, pienehkö, hyvin narttumainen, erinomaiset mittasuhteet, oikea purenta, aavistuksen loiva 

otsapenger, hyvä maski ja silmät. Elegantti kaula, hieman pysty lapa, erinomainen ylälinja. Erittäin 

voimakas eturinta, hyvä rungon malli, joka saa vielä täyttyä. Sopiva luusto, hyvät takakulmaukset ja 

käpälät. Joustavat sivuliikkeet, edestä vielä hontelot ajoittain. 

NUO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

Ingnatiu's Arabella FI52176/09 



18 kk, ok mittasuhteet, hyvä pään pituus ja linjat. Hyvä kaula, sopiva luusto, riittävästi kehittynyt 

runko. Jyrkkä lantio, normaalit etukulmaukset. Hyvät käpälät, liikkuu takakorkeasti ja tänään 

apeasti. Ystävällinen luonne. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carela's Deborah FI41624/08 

Narttumainen, oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman korkea kallo. Valitettavasti alapurenta. 

Hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä voisi olla hieman syvempi, sopiva luusto. Hieman pyöreä lantio, 

riittävät, hieman niukat kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin, avoin luonne. 

AVO HYL 

 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grandman's Black Sabbath FI37952/10 

1 v. Voimakas, vahvarakenteinen, urosmainen. Oikea purenta, pää saisi olla kokonaisuutena 

pidempi ja kallo jalompi, hieman vaaleat silmät. Vahva kaula, hyvä ylälinja ja mittasuhteet. 

Voimakas luusto, hyvät käpälät, hieman jyrkkä lantio, hyvä lapakulmaus. Hieman pysty olkavarsi, 

lihaksikas, ylälinja voisi olla liikkeessä tyylikkäämpi. Hyvä askelmitta, hyvä luonne. 

JUN EH 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Saradane's Lucky Love Pack FI57509/09 

Hieman narttumaisen vaikutelman antava, vielä kevyt, ääriviivoiltaan tyylikäs. Oikea purenta, 

erittäin hyvä pää, kaunis kaula, koiran kuivasta kunnosta johtuen ylälinjassa voimakkaasti esiin 

työntyvä säkä ja lantiokyhmyt hieman häiritsevät. Lupaava rungon malli, joka saa vielä täyttyä. 

Normaalit kulmaukset, hyvät käpälät, kaunis ravi. Miellyttävä luonne, tarvitsee vain aikaa. 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Eagle Eyed FI37028/09 

2 v, oikeat mittasuhteet, oikea purenta, hyvä pää. Riittävä kaula, oikea ylälinja, rintakehä saisi olla 

alaosastaan täyttyneempi. Melko niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto, hyvät käpälät, 

saisi ottaa pidemmän taka-askeleen ja esiintyä ryhdikkäämmin. Ok väri, avoin luonne. 

AVO EH 

 

Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09 

Suuri, voimakasrakenteinen, erittäin maskuliininen. Oikea purenta, yksi välihammas puuttuu, 

riittävä pään kokonaispituus, linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Erittäin hyvät korvat, vahva 



hyvä kaula. Voimakas runko, hyvä luusto, taipumusta pukinjalkaisuuteen. Erinomaiset käpälät, 

riittävä askelpituus, olisi edukseen timmimmässä kunnossa. Avoin luonne. 

AVO EH 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grandmans Black Magic Woman FI37953/10 

JUN POISSA 

 

Mi'havana Final Fantasy FI27785/10 

Narttumainen, keskivahva, oikea purenta, melko voimakas niskakyhmy. Hyvä kaula, sopiva luusto, 

ok mittasuhteet. Rintakehä saa vielä syventyä, hieman jyrkkä lantio ja niukahkot kulmaukset, hyvät 

käpälät. Liikkuu kapeasti takaa, löysästi edestä, avoin luonne. 

JUN EH 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Piistar Hathor FI14513/10 

Narttumainen, oikeat mittasuhteet, keskivahva luusto. Oikea purenta, melko avoimet luomet, hyvät 

pään linjat, hyvä kuiva kaula. Oikea rintakehän malli, aavistuksen pitkä lanneosa. Sopivat etu- , 

niukat takakulmaukset. Hyvät käpälät, massavassa kunnossa, mikä näkyy myös liikkeessä. 

Ystävällinen luonne. 

NUO EH 

 

Taivassilmän Anastacia FI57790/09 

1 v 7 kk, erittäin narttumainen, vielä kevyt kokonaisuus. Oikea purenta, hyvät pään linjat ja ilme. 

Erittäin hyvä kaula, hyvä rintakehän muoto, joka saa vielä voimistua. Aavistuksen pitkä lanneosa, 

tasapainoiset kulmaukset. Riittävä luusto, lupaavat sivuliikkeet, vielä löysät kyynärpäät. Avoin 

luonne, hyvä väri. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Amaryllis FI11377/09 

AVO POISSA 

 

Catapha's Zabrina FI28684/07 

4 v, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Oikea purenta, hieman vaaleat silmät, liian ohut kuono-

osa. Kuiva kaula, hyvä rungon malli, sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin, 

ystävällinen luonne. 

AVO ERI2 

 

Danemanian Rosered Dream FI32781/08 

Narttumainen, oikeat mittasuhteet, oikea purenta, pää voisi olla kokonaisuutena hieman pidempi. 

Hyvät linjat, ok silmät, hieman lyhyt kaula. Hyvä runko, joskin tänään lihavahko. Riittävä luusto, 

hieman litteät etukäpälät, tiivis lanneosa. Hyvät liikkeet, ystävällinen luonne, palkintosija putoaa 

päivän kunnon vuoksi. 

AVO EH 



 

Dogiwogin Ft. Jatoria FI57894/08 

Narttumainen, oikeat mittasuhteet, hyvä purenta, pää voisi olla kokonaisuudessaan hieman pidempi. 

Hyvä kuiva kaula, hyvin kehittynyt runko, riittävä luusto. Melko jyrkkä lantio, edessä riittävät, 

takana niukahkot kulmaukset. Erinomaiset käpälät, ok liikkeet, avoin luonne. 

AVO ERI1 

 

Jättiläisen Suukkosuu FI28524/08 

Keskivahva narttumainen, oikeat mittasuhteet ja purenta. Melko vaaleat silmät, ok päänlinjat, hyvä 

kaula. Riittävä luusto, rintakehä voisi olla ikään nähden kehittyneempi. Tasapainoiset, niukahkot 

kulmaukset, riittävä sivuaskelpituus, mutta esiintyy apeasti. Joitain laajoja värimerkkejä. 

Ystävällinen luonne. 

AVO EH 

 

Jättiläisen Violetta FI56914/08 

AVO POISSA 

 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Riveran All Star Blue FI14613/10 

1 v 5 kk, urosmainen, oikeat mittasuhteet. Oikea purenta, hyvät pään linjat, hieman roikkuvat 

huulet. Hyvä kaula, oikea rintakehän malli, sopiva luusto. Normaalit kulmaukset, voisi olla 

aavistuksen tiiviimpi lanneosa. Voisi liikkua tyylikkäämmällä ylälinjalla ja hieman kootummin. 

Väri voisi olla puhtaampi. Avoin luonne. 

JUN EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Oldstone's Arwynh'davison FI15167/07 

4 v, urosmainen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä purenta, hieman karkea kallo-osa. Hyvä huulilinja, 

vahva kaula, tiivis runko ja lanneosa. Riittävä luusto, taipumusta pukinjalkaan. Hieman pysty lapa, 

normaalit takakulmaukset, riittävä askelpituus, saisi olla vauhdikkaampi. Avoin luonne. 

AVO ERI1 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

23 kk, narttumainen, tyylikkäät ääriviivat. Oikea purenta, kokonaisuutena hyvä pää, kuiva kaula. 

Ikään nähden riittävä runko ja sopivat mittasuhteet. Riittävä luusto, hyvät käpälät, tasapainoiset 

kulmaukset. Liikkuu hyvin, avoin luonne, kaunis väri. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 



 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Tasapainoinen kokonaisuus, pää voisi olla hieman pidempi kokonaisuutena ja kallo jalompi. Hyvät 

silmät, sopiva kallo, pitkä rintakehä. Riittävä luusto, hieman pysty olkavarsi. Takana normaalit 

kulmaukset, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin, ystävällinen luonne. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

 


