
29.4.2012 Lahti 

tuomari: Anita Al-Bachy 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Alonso FI47620/11 

9 kk, kauniisti rakentunut juniori. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, vielä hieman avoimet 

silmäluomet ja huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula, säkä ja selkä, eturinnan tulee vielä 

luonnollisesti voimistua, vahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset, kauniit tiiviit käpälät, hyvä häntä. 

liikkuu joustavasti, vielä hieman löysästi edestä. Lupaava. 

JUN ERI2 

 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

12 kk, hyväkokoinen, kauniisti rakentunut uros. Hyvä purenta, erinomainen pään pituus ja 

päänlinjat, tummat silmät, mutta silmäluomien tulee vielä tiivistyä. Kaunis kaula ja ryhti, hieno 

eturinta jo tähän ikään, upea pitkä säkä, hyvä luusto. Erinomaisesti kulmautunut, hyvä häntä, 

liikkuu joustavasti. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

17 kk, kookas uros. Hyvä purenta, tummat silmät, mutta silmäluomien tulisi olla tiiviimmät, turhan 

löysät alahuulet, hieman takaluisu kallo. Hyvä kaula, säkä ja selkä, aavistuksen luisu lantio, hyvä 

runko. Eturinnan tulee täyttyä, hyvät kulmaukset takana, pystyhkö olkavarsi, hyvä luusto ja käpälät 

ja häntä. Liikkuu joustavasti, mutta vielä löysästi edestä. 

JUN ERI3 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Claim To Fame FI24490/09 

3 -vuotias, keskikokoinen, keskivoimakas. Oikeat mittasuhteet omaava uros. Kaunis pitkä pää, 

oikeat pään linjat, hyvä purenta, kaunis kaula, hyvä selkä. Riittävä runko, kauniisti kulmautunut 

takaosa, hieman pysty olkavarsi. Eturinnan tulee täyttyä, kauniit käpälät. Liikkuu joustavasti, mutta 

löysästi edestä, ja etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Miellyttävä käytös. 

AVO ERI1 

 

Catapha's Gold Dragon FI48207/09 

Keskikokoinen, keskivoimakas uros. Hyvä purenta, turhan pyöreät silmät, mutta hyvä väri, hieman 

takaluisu kallo, ilmavat korvat ja huulikulman tulisi olla parempi. Hyvä kaula, säkä ja selkä, rungon 

tulee vielä täyttyä, samoin eturinnan tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Kauniisti kulmautunut 

takaa, mutta turhan pysty olkavarsi, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä joustolla, mutta turhan löysästi. 

Miellyttävä käytös, esitetään hyvin. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Euro Power Diamond FI33987/10 



2 -vuotias, keskikokoinen tyylikäs uros. Hyvä purenta, silmät voisivat olla tummemmat ja 

alaluomet tiiviimmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä, riittävä runko. Kapea etuosa ja 

eturinnan tulee vielä täyttyä. Keskivahva luusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu hyvällä 

joustolla, hieman löysästi edestä. Hyvät kulmaukset takana. Turhan pysty olkavarsi, miellyttävä 

käytös, esitetään edukseen. 

VAL ERI3 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Hyvänkokoinen 4 v. tiikerijuovainen, vahva uros. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, kauniit tummat 

silmät, hyvät korvat, huulikulma voisi olla aavistuksen parempi. Ryhdikäs kaula, kaunis pitkä säkä, 

hyvä selkä. Erinomainen runko ja eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät ja häntä. 

Kaunis väritys, liikkuu joustavasti, valiotittelinsä arvoinen. 

VAL ERI1 SA PU2 CACIB 

 

Samuraiwood's Billabong Boy FI37228/09 

3 v. keskikokoinen, keskivoimakas uros. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, kauniit silmät, hyvät 

korvat. Kaunis kaula, säkä ja selkä, hyvä runko, hyvä eturinta. Sopiva luusto kokoon nähden, hyvät 

käpälät, liikkuu joustavasti ja tasapainoisesti. Toivoisin hieman lisää kaikkea tähän koiraan. 

VAL ERI2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Aluette FI47623/11 

10 kk, hyvä purenta, oikeat päänlinjat, tummat silmät, hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä ja 

selkä, runko luonnollisesti kesken kehityksen. Eturinnan tulee täyttyä, oikein kulmautunut takaa, 

lyhyt pysty olkavarsi, mikä näkyy etuliikkeiden löysyytenä. Hyvä häntä ja käpälät, tarvitsee paljon 

aikaa. 

JUN EH1 

 

Alder Glade's Amelie FI47625/11 

9 kk, hyvä purenta, oikeat päänlinjat, turhan pitkä ja loiva otsapenger, hieman kevyet korvat, 

huulikulman tulisi olla aavistuksen parempi. Kaula voisi olla hieman jalompi, hyvä selkä, hyvä 

runko ikäisekseen. Eturinnan tulee täyttyä, riittävästi kulmautunut takaa, lyhyt pysty olkavarsi, 

kauniit käpälät. Liikkuu hyvällä joustolla, mutta vielä kovin löysästi edestä. Miellyttävä käytös, 

tarvitsee paljon aikaa. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

C'mon Happy Adventurer FI10701/11 

Lähes kaksivuotias, tyylikäs narttu, jolla erinomainen pää ja päänlinjat, keskiruskeat silmät, hyvä 

purenta, hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä, hyvä runko, lupaava eturinta. Kauniisti 

kulmautunut takaa, aavistuksen pysty olkavarsi, hyvä luusto, kauniit käpälät, hyvä häntä. Liikkuu 

joustavasti, hyvin edestä ja takaa. Miellyttävä käytös, esitetään hyvin. 

NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA 

 

Edendane's Paradise Flower FI39319/10 



Lähes kaksivuotias, kookas narttu, joka tänään turhan löysässä kunnossa. Hyvä pään pituus ja oikeat 

päänlinjat, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula, tänään takakorkea ja pehmeyttä selässä, hyvä runko, 

erinomainen eturinta, vahva luusto. Riittävästi kulmautunut takaa, hieman pysty olkavarsi. Liikkuu 

tänään takaraajat rungon alla ja löysästi edestä. Koiran tulee kiinteytyä, tarvitsee paljon aikaa. 

Miellyttävä käytös. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Edendane's Runaway Bride FI48908/09 

2,5 -vuotias, hyväkokoinen, tyylikäs narttu. Hyvä pään pituus, tummat silmät, hyvät korvat, oikeat 

päänlinjat. Kaunis kaula, erinomainen säkä, erinomainen selkä, hyvä runko ja eturinta. Kauniisti 

kulmautuneet vahvaluustoiset raajat, hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu joustavasti ja hyvin niin edestä 

kuin takaa. Miellyttävä käytös. 

AVO ERI1 SA PN3 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09 

2,5 -vuotias, hyvin kauniisti rakentunut valionarttu, jolla erinomainen pään profiili, kauniit tummat 

silmät, hyvät korvat. Kaunis kaula, hieno pitkä säkä ja kiinteä selkä. Erinomainen runko, hyvä 

eturinta, kauniisti kulmautuneet raajat. Liikkuu joustavasti, tittelinsä arvoinen. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 

Red Rublev Ruby Stridercitnalta FI59431/09 

Hyvänkokoinen, vahva valio, joka valitettavasti tänään kovin takaraajat rungon alla. Hyvä purenta, 

tummat silmät, mutta luomet voisivat olla tiiviimmät, hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä ja 

selkä, tilava runko, hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Hyvä häntä 

ja käpälät, miellyttävä käytös. 

VAL ERI3 

 

Samuraiwood's California Dream FI58246/09 

2,5 -vuotias, hyvän pään profiilin omaava narttu, tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, hyvä 

säkä, hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä, oikein kulmautunut takaa, hieman pysty olkavarsi, sopiva 

luusto. Tiiviit käpälät, hyvä häntä, liikkuu tänään hieman löysästi edestä, hyvä jousto. Miellyttävä 

käytös. 

VAL ERI2  

 

 

 

sininen 

 

UROKSET  

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10 

19 kk, hyvän kokoinen, vahva, nuori uros. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, tummat silmät, hieman 

näkyvät sidekalvot, hyvät korvat, huulet voisivat olla hieman tiiviimmät. Kaunis kaula ja säkä, 

hyvä, tiivis selkä, lupaava eturinta. Kauniisti kulmautunut takaa, hieman pysty olkavarsi, tiiviit 



käpälät. Liikkuu hyvällä joustavalla, mutta vielä hieman löysästi edestä. Miellyttävä käytös, 

esitetään edukseen. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Auburnwings Dandalf The Grey FI25394/09 

3 -vuotias, keskikokoinen uros. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, mutta toivoisin kauttaaltaan 

pidemmän pään, tummat silmät, turhan näkyvät sidekalvot, hyvät korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä, 

riittävä eturinta, hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut, käpälien tulisi olla tiiviimmät. Liikkuu 

tänään kovin löysästi edestä, takaraajat rungon alla. Kantaa häntänsä kiepillä turhan korkealla. 

Miellyttävä käytös. 

AVO H 

 

Auburnwings Frodoo Baggins FI25395/09 

AVO POISSA 

 

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

3,5 -vuotias voimakas uros. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, hyvät korvat, hieman jyrkkä 

otsapenger. Hyvä kaula, säkä ja selkä, hyvä runko. Vielä kapea edestä ja eturinnan tulee täyttyä. 

oikein kulmautunut takaosa, aavistuksen pysty olkavarsi, hyvät tiiviit käpälät, hyvä häntä. Liikkuu 

hyvällä joustolla ja askelmitalla, hieman löysästi edestä. Miellyttävä käytös. 

AVO ERI2 

 

Grande Gremin's Aramis FI17765/09 

3 -vuotias, keskikokoinen, vahva uros, jolla kauniit ääriviivat, hyvä purenta, korvat ja silmät, oikeat 

päänlinjat. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Tilava runko, tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset 

raajat. Hyvä häntä, esiintyy ja esitetään edukseen.  

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Zardoz FI46710/07 

4 -vuotias, kookas, vahva, tyylikäs valio. Erinomainen pään pituus ja profiili, hyvä purenta, ikenen 

liikakasvua, huulikulma voisi olla hieman parempi. Kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä, tilava runko. 

Riittävä eturinta, kauniisti kulmautunut takaa, hieman pysty olkavarsi, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 

joustolla, aavistuksen löysästi edestä. Miellyttävä kokonaisuus. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

Grande Gremin's Aldore FI17764/09 

3 -vuotias vahva uros. Hyvä purenta, hyvät päänlinjat, keskiruskeat silmät, hyvät korvat. Kaunis 

kaula, säkä ja selkä, tilava runko, riittävä eturinta. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat, 

tiiviit käpälät, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä joustolla, erinomaisesti edestä ja takaa. 

VAL ERI1 SA PU2 VACA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Doggimainen Tähtisade FI37670/11 



11 kk, tyylikäs juniori, hyvä purenta, oikeat päänlinjat, hyvät silmät, huulikulman tulisi olla 

parempi, hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä pitkä säkä, hyvä selkä. Riittävä runko, eturinnan tulee 

luonnollisesti täyttyä. Riittävästi kulmautunut takaa, aavistuksen pysty olkavarsi, hyvä häntä, tiiviit 

käpälät. Liikkuu hyvällä joustolla, mutta vielä löysästi edestä. Lupaava, mutta tarvitsee aikaa. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grande Gremin's Blue Beauty FI56356/10 

19 kk, upea, tyylikäs nuori narttu, ihana pää ja pään profiili, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, upea 

säkä, hyvä tiivis selkä. Upea runko ja eturinta, kauniisti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Upea 

liikkuja, tuoarin on "in love". 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Akkaa Päälle FI19829/10 

2 -vuotias, tyylikäs, eloisa narttu. Erinomainen pään profiili, hyvä purenta, kauniit silmät, hyvät 

korvat. Tyylikäs kaula, ihana säkä ja selkä. Erinomainen runko, kauniisti kulmautuneet 

hyväluustoiset raajat, kauniit tiiviit käpälät, hyvä häntä. Liikkuu erinomaisesti mennen tullen 

hyvällä joustolla. Kaunis yksilö. 

AVO ERI1 SA PN2 VASERT VACA 

 

Grande Gremin's Amaranth FI17768/09 

3 -vuotias, hyväkokoinen, vahva narttu. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, ilmettä häiritsee turhan 

vaaleat silmät, joka tälle värille. Toivoisin hieman pidemmän kaulan, hyvä säkä ja selkä, luisu lantio 

ja hieman köyryyttä lanneosassa. Tilava runko, riittävät takakulmaukset, pysty olkavarsi, kauniit 

käpälät, hyvä häntä. Voisi liikkua paremmalla takatyönnöllä ja löysyyttä etuliikkeissä. Miellyttävä 

käytös. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Alice In Wonderland FI19828/10 

4 -vuotias, hyväkokoinen, tyylikäs narttu, jolla kaunislinjainen pää, huulikulma voisi olla hieman 

parempi, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula, säkä ja sle3kä, hyvä runko. Eturinnan tulisi olla 

täyteläisempi. Oikein kulmautunut takaa, mutta turhan pysty olkavarsi, hyvä häntä, kauniit käpälät. 

Liikkuu hyvällä joustolla, vähän löysästi edestä. Miellyttävä käytös ja tuttavuus. 

VAL ERI1 SA PN3 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Grande Gremin's 

Kahdesta yhdistelmästä koostuva kasvattajaryhmä, joka koostuu 3 urosta + 1 narttu. Ryhmässä 

näkyy kasvattajan pyrkimys tuottaa torutyyppisiä, hyvin liikkuvia kaunispäisiä koiria. Onnittelut 

kasvattajalle. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

 



musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Just Do It FI40267/11 

1 v, hyväkokoinen, tyylikäs nuorimies. Hyvä purenta, kauniit tummat silmät, hyvä pään profiili, 

hyvät korvat. Kaunis kaula, upea säkä, hyvä selkä, hyvä runko. Eturinnan tulee vielä täyttyä, 

tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Kauniit käpälät, hyvä häntä. Liikkuu 

erinomaisella joustolla, mutta tarvitsisi isomman kehän päästäkseen täydellisesti oikeuksiinsa. 

Miellyttävä käytös, erittäin lupaava. 

JUN ERI2 SA PU4 VASERT 

 

Figaro V Grand Oak's Von Adamantium FI59699/11 

9 kk, tyylikäs, erittäin lupaava nuori herra. Hyvä purenta, vielä turhan näkyvät sidekalvot, 

keskiruskeat silmät, hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä, tilava runko, hyvä eturinta jo 

tähän ikään. Kauniisti kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat, tiiviit käpälät, hyvä häntä. Upea 

liikkuja. Miellyttävä käytös. 

JUN ERI1 SA PU3 SERTI 

 

Vulpine's All American Boy To Finn FI55582/11 

10 kk, hyväkokoinen harlekiini. Hyvä purenta, keskiruskeat silmät, turhan näkyvät sidekalvot, 

toivoisin täyteläisemmän kuono-osan ja paremman huulikulman. Hyvä kaula, säkä ja selkä, hyvä 

runko. Eturinnan tulee täyttyä, toivoisin paremman polvikulmauksen, pysty olkavarsi. Kauniit tiiviit 

käpälät. Liikkuu hyvällä joustolla, löysästi edestä, hyvä väritys, tarvitsee aikaa. 

JUN EH3 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Great Gladiolus Cashmir FI40687/10 

Lähes 2 v. hyväkokoinen tyylikäs uros. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, kauniit silmät, hyvät 

korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä, hieman luisu lantio, hyvä runko ja eturinta. Tasapainoisesti 

kulmautunut, hyvä häntä, kauniit käpälät. Liikkuu hyvällä joustolla, mutta takatyöntö voisi olla 

tehokkaampi. Miellyttävä käytös, esitetään edukseen. 

NUO EH2 

 

Patientdanes Gmj Poker Chip FI32235/11 

15 kk, vielä kovin pentumainen nuorukainen. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, kauniit silmät, hyvät 

korvat, huulikulma voisi olla parempi. Kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä, hyvä runko. Eturinnan 

tulee täyttyä, kauniisti kulmautunut takaa, pysty olkavarsi. Kauniit tiiviit käpälät. Liikkuu 

erinomaisella joustolla, vielä löysästi edestä, tarvitsee aikaa, lupaava. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian Sunking FI32760/08 

4 -vuotias, vahva oikeat ääriviivat omaava uros. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, keskiruskeat 

silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, hyvä säkä ja selkä. Tilava runko, riittävä eturinta, tasapainoisesti 

kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hyvä häntä, hyvät käpälät, liikkuu hyvällä joustolla. 



AVO ERI1 

 

Dogiwogin Snowman FI51019/05 

6,5 -vuotias, hyväkokoinen vahva uros, niukasti läiskittynyt. Hyvä purenta, hieman takaluisu kallo, 

näkyvät sidekalvot, kevyehköt korvat. Hyvä kaula, vahva säkä, hyvä selkä, tilava runko. 

Erinomainen eturinta, kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat, hyvät käpälät, hyvä häntä. 

Liikkuu joustavasti erinomaisella askelmitalla. 

AVO ERI2 

 

Grand Oak's Rhett Butler FI11271/10 

2 -vuotias, vahva, tyylikäs uros. Tasapurenta, pitkä ja loiva stoppi, oikeat päänlinjat, tummat silmät, 

hyvät korvat. Kaunis kaula, säkä ja hyvä selkä, tilava runko. Hyvä eturinta, kauniisti kulmautuneet 

vahvaluustoiset raajat., hyvä häntä, hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä joustolla. 

AVO ERI3 

 

Megappon G-Force FI22813/08 

Koira murisee ja käyttäytyy aggressiivisesti muita koiria kohtaan. Poistettu kehästä. 

AVO - 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

2,5 -vuotias upea rotunsa edustaja, joka valiotittelinsä arvoinen. Onnittelut omistajalle hienosta 

yksilöstä. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

5 -vuotias, upea harlekiini, joka valiotittelinsä arvoinen. Voisi liikkua tänään hieman reippaammin. 

Onnittelut omistajalle hienosta koirasta. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Camilla FI19083/11 

1 v 2 kk, kauniit ääriviivat omaava narttu. Hyvä purenta, kauniit silmät, oikeat päänlinjat, huulet 

voisivat olla tiiviimmät. Kaunis kaula, säkä ja selkä, hyvä runko. Riittävä eturinta, kauniisti 

kulmautunut takaa, hieman pysty olkavarsi, tiiviit käpälät, hyvä häntä. liikkuu hyvällä joustolla, 

hieman löysästi edestä, viehättävä käytös. 

JUN ERI2 SA 

 

C'mon Just Me FI40268/11 

1 -vuotias, erittäin kaunislinjainen juniori. Oikeat päänlinjat, ja pään profiili, hyvät silmät ja korvat. 

Kaunis kaula ja upea säkä, hyvä selkä, hyvä runko. Lupaava eturinta, kauniisti kulmautuneet 

hyväluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella joustolla ja askelmitalla. Hyvin lupaava. Palkintosijan 

tänään määrittää epävarmuus ja tottumattomuus. Tarvitsee aikaa ja harjoitusta. 

JUN EH4 

 

C'mon Just So Chic FI40269/11 



1 v. kaunislinjainen, hyväkokoinen neiti, jolla hieno pään profiili ja oikeat päänlinjat, kauniit silmät, 

hyvät korvat. Upea kaula, vahva pitkä säkä, kiinteä selkä. Hyvä runko, hyvä eturinta, tasapainoisesti 

kulmautunut, kauniit tiiviit käpälät, hyvä häntä. liikkuu hyvällä joustolla, lupaava. 

JUN ERI3 SA 

 

Grandman's ms Oxalis Deppei FI16321/11 

1 -vuotias, kaunislinjainen narttu. Oikealinjainen, kaunis profiilinen pää, hyvä purenta, hyvät 

korvat, kauniit silmät. Erinomainen kaula, hyvä säkä, tiivis selkä, hyvä runko, lupaava eturinta. 

Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä joustolla, etuliikkeet voisivat olla 

vakaammat, nostelee eturaajoja turhan korkealle. Miellyttävä käytös, erittäin lupaava. 

JUN ERI1 SA PN4 SERTI 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Bella Donna FI40192/10 

2 v 2 kk, hyväkokoinen, tyylikäs, erinomaiset ääriviivat omaava narttu. Kaunisilmeinen ja 

profiilinen nartun pää, kauniit silmät, hyvä purenta ja hyvät korvat. Kaunis kaula, erinomainen säkä, 

hyvä selkä ja runko. Riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu erinomaisella joustolla, 

hyvin edestä ja takaa katsoen. Lupaava. 

NUO ERI1 SA 

 

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10 

17 kk, hyväkokoinen, kauniit ääriviivat omaava tyylikäs narttu. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, 

hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula, hyvä pitkä, vahva säkä, hyvä selkä ja runko. Oikein 

kulmautunut takaa, hieman pysty olkavarsi, hyvä häntä, tiiviit käpälät. Liikkuu erinomaisella 

joustolla, hieman löysästi edestä, hyvä kokonaisuus. 

NUO ERI2 SA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

2 -vuotias, hyväkokoinen vahva narttu, jolla oikeat päänlinjat, hyvä purenta, hyvät silmät, hieman 

näkyvät sidekalvot, hyvät korvat, erinomainen pigmentti. Kaunis kaula, vahva säkä, vahva selkä ja 

runko, erinomaisesti kulmautunut. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvä häntä, erinomainen liikkuja. 

AVO ERI1 SA VASERT 

 

Jättiläisen Valkyyria FI56913/08 

3 v, hyväkokoinen, oikeat ääriviivat omaava narttu. Hyvä purenta, pää voisi olla hieman 

pitempilinjaisempi, hyvät silmät ja korvat, huulikulma voisi olla parempi. Hyvä kaula, säkä ja selkä 

sekä runko. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Liikkuu hyvällä joustolla. 

AVO ERI2 SA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FI57892/08 

2 -vuotias, hyväkokoinen, tyylikäs narttu, jolla erinomainen pään profiili ja päänlinjat, hyvä 

purenta. Valiotittelinsä arvoinen, toivoisin hieman pidemmän rintakehän, upea liikkuja. 

VAL ERI2 SA PN3 VACA 

 

Genedda Periculo Meo FI52028/09 



2,5 -vuotias, ihastuttava valio yksilö, joka tittelinsä arvoinen. Upea liikkuja, onnittelut omistajalle. 

VAL ERI1 SA PN2 CACIB 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Sajonne True Romance FI27694/04 

Ihastuttava 8 -vuotias. Erittäin hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Upea pää, hieno kokonaisuus, 

onnittelut omistajalle tästä upeasta ja hyvin säilyneestä yksilöstä. 

VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel C'mon  

Kahdesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Oikealinjaiset päät, erinomaiset säät ja selkälinjat. 

Kasvattajan leima ja pyrkimys näkyy ryhmässä. Hyvin liikkuvia koiria. Onnittelut kasvattajalle. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

  

 


