29.5.2011 Varkaus
tuomari: Juha Putkonen

sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Denim Danes Lightningstrikesback FI59924/10
7 kk, hyvän kokoinen, erinomainen raajaluusto, kaunislinjainen urosmainen pää, hyväasentoiset
korvat, hyvät silmät, oikea purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä, ikäisekseen hyvä eturinta & rintakehä.
Seistessä selkälinja painuu ja liikkeessä lanneosa köyristyy. Liikkuu kuten tämänikäisen pitääkin,
lupaava.
PEN1 KP ROP-PEN
Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10
8 kk, hyvänkokoinen, keskivahva luusto, hyvät kaulan ja kuonon linjat, hyväasentoiset korvat,
hyvät silmät & purenta. Hyvä kaula & säkä, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, etuosa vielä
kapea ja puutteellinen eturinta. Iänmukaiset liikkeet.
PEN2
JUNIORILUOKKA
Aapo FI18010/10
JUN POISSA
Oldstone's Demon With Me FI17773/10
16 kk, erinomainen koko & rungon mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset kaulan & kuonon linjat,
korvat voisivat asettua paremmin, hyvät silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula & säkä, ikäisekseen hyvä
rintakehä, sopiva eturinta, hyvät eturaajat, hyvät käpälät. Hyvä karva & väri, pieni valkea rintatäplä,
luisu lantio. Etuliikkeissä vielä nuoren koiran löysyyttä, takaliike jää lyhyeksi.
JUN ERI1
Oldstone's Drowsy Demon FI17772/10
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Tuomas FI18011/10
Erinomainen koko & mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kaulan & kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, hieman löysät luomet, hyvä purenta, hieman
korostunut huuli. Kaunis vahva kaula, jossa hyvä niskan kaari, erinomainen säkä, rintakehä &
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät & lihaskunto, hyväasentoinen häntä. Kevyt
joustava sivuaskel, kaunis kokonaisuus, toivoisin lisää raajakorkeutta.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomainen tyyppi & koko & mittasuhteet. Hyvän pituinen pää, lähes yhdensuuntaiset pään ja
kaulan linja, hyvänasentoiset korvat, hyvät silmät, hyvä huulilinja. Kaunislinjainen kaula, hyvä säkä
& vahva selkä. Hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset
käpälät, hyvä karva & väri, pieni valkoinen täplä. Yhdensuuntaiset etu- & takaliikkeet, joustavat
sivuliikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
VALIOLUOKKA
Bonel Ä-Yön Tia-Maria FI52858/08
Erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet, keskivahva luusto, hyvän pituinen pää, lähes
yhdensuuntaiset kuonon ja kaulan linjat, hyväasentoiset korvat, hieman korostuneet kulmakaaret,
hyvä purenta, hieman löysyyttä suupielessä. Kauniskaarinen kaula, hyvä säkä & selkä, hyvä
rintakehä, sopivasti eturintaa, tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset käpälät, hyväasentoinen lantio
& häntä, hyvä karva & väri, pieni valkea värimerkki. Kevyt joustava taka-askel, etuliikkeessä
epävakautta.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
Saradane's It's Our Lady FI27807/07
VAL POISSA

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Quid Pro Quo FI36988/10
1 -v, hyvä koko & rungon mittasuhteet, keskivahva raajaluusto, hyvän pituinen pää, lähes
yhdensuuntaiset kuonon ja kaulan linjat, tummat silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta.
Kauniskaarinen kaula, hieman löysää kurkunalusnahkaa, hyvä säkä, ikäisekseen hyvin kehittynyt
eturinta & rintakehä. Hyvät kulmaukset edessä, riittävät takana, etuosa vielä kapea, vielä kovin
holtittomat etuliikkeet, taka-askel jää lyhyeksi.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Danemanian Moomintroll FI27261/05
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
C'mon Everybody Get Up FI17523/10
Erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, hyväasentoiset korvat,
vaaleat silmät häiritsevät hieman ilmettä, hieman kyömy kuononselkä, hyvä purenta. Hyvä kaula,

kauniskaarinen kaula, erinomainen säkä, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta, olkavarret tulisi olla
viistommat, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä karva, väri saisi olla mustempi. Erinomaiset käpälät,
etuliikkeissä epävakautta, taka-askel jää lyhyeksi.
VAL ERI2 SA PU2
Mi'Havana D-Day Genedda FI37543/08
3 v. Hyvänkokoinen vahvarakenteinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kaulan & kuonon linjat, hieman korostuneet kulmakaaret, hyvä purenta, hieman
löysyyttä suupielissä. Kauniskaarinen kaula, erinomainen säkä, hyvä selkä, hyvin kehittynyt
rintakehä, sopiva eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat, liikkeessä kääntää kyynärpäitä ulospäin,
riittävä askelpituus takaa.
VAL ERI3 SA PU3
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
4 v. Erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyväasentoiset korvat, oikean malliset silmät, vilkkuluomet
hieman näkyvillä, hyvä huulilinja & purenta. Kauniskaarinen kaula, erinomainen säkä & rintakehä
& eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät, hyvä karva ja harlekiiniväritys. Hyvä
joustava sivuaskel, edestä kääntää kyynärpäitä ulospäin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Venco v.'T Buitengebeuren FI46075/09
VAL POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10
1 v, erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kuonon & kallon linjat, korvat voisivat asettua paremmin, tummat silmät, hieman
löysät alaluomet, hyvä purenta & huulilinja. Hyvä kaula & säkä, hyvin kehittynyt rintakehä &
eturinta, hyvät käpälät, hieman korkea-asentoinen häntä liikkeessä. Hyvä joustava sivuaskel,
etuliikkeissä hieman epävakautta.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
AVOINLUOKKA
Danemanian Rosered Dream FI32781/08
3 v, hyvän kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, keskivahva luusto. Hyvä pään pituus,
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, korvat voisivat asettua paremmin, keskiruskeat silmät,
luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä kaula & säkä, hyvin kehittynyt rintakehä &
eturinta. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, painuneet välikämmenet. Taka-askel jää
lyhyeksi, saisi esiintyä reippaammin.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Emmortala Viva America Liberté FI27951/08

Erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvän pituinen pää, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, korvat voisivat asettua paremmin, hieman väljä
saksipurenta, alaleuka saisi olla selvempi, löysyyttä suupielissä. Kaunislinjainen kaula, erinomainen
rintakehä & eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Hyvä karva, vahva harlekiini-väritys,
valkea pohjaväri tulisi olla puhtaampi, hyvä lantio & häntä. Yhdensuuntaiset etuliikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
Oldstone's Alwyne Andela FI15162/07
4 v, erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, korvat saisivat asettua paremmin, hyvät silmät & purenta,
otsapenger saisi olla selvempi, hyvä huulilinja. Hyvä kaula & säkä, hyvin kehittynyt rintakehä,
riittävä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, kevyt joustava taka-askel, edessä hieman epävakautta.
Hyvä karva ja musta väri, hieman löysää kurkunalusnahkaa.
VAL ERI2 SA PN3

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10
1 v, hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, keskivahva raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, tummat silmät, alaluomien tulisi olla tiiviimmät ja
vilkkuluomet punoittavat, hyvä purenta, hieman voimakkaat huulet. Lyhyehkö kaula, lavat ja
olkavarret voisivat olla viistommat, riittävästi kulmautunut takaa, hyvät käpälät, hyvä karva &
brindleraidoitus. Ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinnan tulee iän myötä täyttyä. Lyhyt taka-askel,
etuliikkeissä iän mukaista löysyyttä, seistessä ylälinja laskee.
JUN EH
Euro Power Duutsoni FI33989/10
13 kk, hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvän pituinen pää, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, korvat voisivat asettua paremmin, keskiruskeat silmät,
luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, melko runsaat huulet. Kauniskaarinen kaula, hyvin
kehittynyt rintakehä & eturinta ikäisekseen, olkavarret tulisi olla viistommat. Riittävästi
kulmautunut takaa, hyvät käpälät, väri & brindleraidoitus. Etuliikkeissä iän mukaista löysyyttä,
kevyt joustava taka-askel, josta puuttuu vielä ulottuvuutta.
JUN ERI3
Love-Dane's Great Magic FI30943/10
14 kk, erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet, erinomainen pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät & purenta, melko
runsaat huulet. Kauniskaarinen kaula, hyvä säkä, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta ikäisekseen.
Olkavarret tulisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa. Hieman litteät käpälät, iän mukaista
löysyyttä etuliikkeissä, hyvä häntä & lantio. Taka-askel jää lyhyeksi. Tarvitsee lisää
kehätottumusta.
JUN ERI2

Shadow Del Piccolo Jigo FI11477/11
11 kk, erinomainen koko & tyyppi & rungon mittasuhteet, hyvä raajaluusto. Erinomainen pään
pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyväasentoiset korvat, tummat silmät, luomet
saisivat olla tiiviimmät. Kauniskaarinen vahva kaula, erinomainen säkä & selkä & rintakehä &
eturinta ikäisekseen. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvät käpälät, hyväasentoinen
lantio & häntä. Kevyt joustava sivuaskel, voisi esiintyä itsevarmemmin.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
20 kk, erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvän pituinen pää,
lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, luomet tulisi olla tiiviimmät,
hyvä purenta, melko runsaat huulet. Kauniskaarinen vahva kaula, erinomainen säkä & selkä &
rintakehä & eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, riittävän tiiviit käpälät. Liikkuu tasapainoisesti.
NUO ERI1 SA PU3
Ingnatiu's Aristo Acropol FI52172/09
21 kk, erinomainen koko & rungon mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvä pään pituus,
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä
purenta, melko runsaat huulet. Kauniskaarinen vahva kaula, erinomainen säkä, selkä, eturinta &
rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, käpälät voisivat olla tiiviimmät, hyvä lantio & häntä. Liikkuu
kevein joustavin askelin, takaliikkeisiin toivoisin enemmän voimakkuutta.
NUO ERI2 SA PU4
Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09
21 kk, erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon & kuonon linjat, hyväasentoiset korvat, luomien tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta &
huulilinja. Kauniskaarinen kaula, erinomainen säkä, eturinta & rintakehä. Tasapainoiset
kulmaukset, hyvä karva & brindle väritys. Hyväasentoinen lantio & häntä, etuliikkeissä
epävakautta, takaliike lyhyt ja voimaton.
NUO ERI3
AVOINLUOKKA
Crowbay's King Of Winds FI42260/09
23 kk, erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvä pään pituus,
lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyväasentoiset korvat, silmäluomet voisivat olla
tiiviimmät. Hyvä kaula, hieman löysää kurkunalusnahkaa, hyvä purenta & säkä. Erinomainen
rintakehä & eturinta, hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyväasentoinen lantio & häntä.
Kevyt joustava sivuaskel, edestä hieman epävakaa.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT
VALIOLUOKKA
Great Master Macho Manolito FI35820/06
5 v, erinomainen koko & tyyppi & rungon mittasuhteet, sopiva raajaluusto. Hyvä pään pituus,
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, korvat voisivat asettua paremmin, hyvät silmät, purenta &

huulilinja. Hyvä kaula & säkä, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta. Riittävästi kulmautuneet
raajat, hyvä karva & brindle raidoitus, korkea-asentoinen häntä liikkeessä, kyynärpäissä löysyyttä.
VAL ERI1 SA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane's News Of The World FI37751/10
1 v, tasapainoisesti kehittynyt, erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet. Hyvän pituinen
pää, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyväasentoiset korvat, luomet tulisi olla
tiiviimmät, hyvä purenta, hieman korostuneet kulmakaaret. Kauniskaarinen kaula, hyvä säkä,
ikäisekseen hyvä rintakehä & eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Hyväasentoinen
lantio & häntä, iän mukaista löysyyttä etuliikkeissä, joustava sivuaskel.
JUN ERI1 SA PN4 VASERT
NUORTENLUOKKA
Arnica De La Barre FI52177/09
21 kk, erinomainen tyyppi, koko & rungon mittasuhteet. Hyvän pituinen pää, hyväasentoiset korvat,
lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, melko
runsaat huulet. Kauniskaarinen kaula, hyvä säkä, melko syvä rintakehä, hyvin kehittynyt eturinta,
riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvät käpälät, lantio & häntä. Kevyt joustava takaaskel, etuliikkeet saa vielä vakiintua.
NUO ERI2 SA
Red Rublev Rebel Yell FI59430/09
19 kk, erinomainen tyyppi & koko & rungon mittasuhteet, hyvä raajaluusto & raajakorkeus. Hyvän
pituinen pää, jossa lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, kauniisti asettuneet korvat, luomet
tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta & huulilinja. Kauniskaarinen kaula, hyvä säkä & rintakehä &
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, lantio & häntä. Kevyt joustava sivuaskel.
NUO ERI1 SA PN3 SERTI
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Gloria Great-M FI30044/09
2 v, hyvä koko & rungon mittasuhteet, keskivahva raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, korvat voisivat asettua paremmin, hyvät silmät & purenta,
hyvä kaula. Säkä voisi erottua paremmin, hyvä rintakehä ja puutteellinen eturinta, olkavarret tulisi
olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaa, hieman litteät käpälät. Etuliikkeissä epävakautta, takaaskel saisi olla pidempi. Alalinjassa löysää nahkaa.
AVO ERI1
Delphidon's Graceful Girl FI59471/09
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
All About The Daisy Chain FI39796/07

4 v, kaunislinjainen erinomaista tyyppiä, oikeat rungon mittasuhteet. Kaunislinjainen pää,
hyväasentoiset korvat, luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta. Kauniskaarinen kaula,
erinomainen säkä, hyvin kehittynyt rintakehä, erinomainen eturinta, tasapainoiset kulmaukset.
Hyvät käpälät, lantio & häntä, selkä hieman painunut, joustava sivuaskel.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
7,5 v, kaunislinjainen, erinomainen tyyppi & rungon mittasuhteet, hyvä raajaluusto. Hyvän pituinen
pää, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, kaunis huulilinja, hyvä purenta. Kauniskaarinen
kaula, erinomainen säkä & rintakehä & eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä
lantio & häntä. Kevyt joustava taka-askel. Etuliikkeissä jo iän tuomaa löysyyttä.
VAL ERI2 SA PN2
VETERAANILUOKKA
Love-Dane's Valentina FI16370/03
VET POISSA

