
29.7.2012 Pori 

tuomari: Unto Timonen 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grande Gremin's Aramis FI17765/09 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyväpiirteinen pää, vahva kaula, hyvä eturinta. Vahva raajaluusto, 

erinomainen runko, hyvä ylälinja. Leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin sivulta, etuliike 

voisi olla vakaampi. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Oldstone's Demon With Me FI17773/10 

Vahvaluustoinen uros, hyvä pää ja sivuprofiili, hyvä kaula, hyvä eturinta ja kulmaus edessä. Hyvä 

runko, hyvä ylälinja, hieman luisu lantio. Riittävästi kulmautunut takaosa, takaliikkeissä voisi olla 

enemmän voimaa. 

VAL ERI1 SA PU2 VACA 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grande Gremin's Alana FI17770/09 

Vahvaluustoinen narttu, jolla hyväpiirteinen pää, vahva kaula, eturinta voisi olla täyteläisempi. 

Hyvä rungon muoto, ylälinja saisi olla vahvempi seistessä sekä liikkeessä, hyvä reiden leveys, hyvä 

kinnerkulma. Liikkuu tehokkaasti. 

AVO EH2 

 

Oldstone's Demay-Dea FI17770/10 

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili. Vahva kaula, ikäisekseen hyvä eturinta, hyvät 

raajat ja käpälät. Erinomainen runko ja ylälinja, hyvä reiden leveys. Liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 SA PN3 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

Tyylikäs, vahvaluustoinen ja -runkoinen narttu, erinomainen pään sivuprofiili. Vahva kaula, 

täyteläinen eturinta, erinomainen ylälinja. Leveä reisi, hyvä kinnerkulma, liikkuu tehokkaasti. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

Herdolf Ellen Ripley FI14134/09 

Vahvaluustoinen narttu, jolla erinomainen runko. Hyvä pää ja kaula, täyteläinen eturinta. Hyvä 

ylälinja, leveä reisi. Liikkuu tehokkaasti. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 



tuomari: Marianne Holm 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Alonso FI47620/11 

Erinomainen tyyppi, kookas, tasapainoinen, jalo, varsin tyylikäs uroksen pää, hyvä ilme. Kaunis 

vahva kaula, erinomainen eturinta, tilava rintakehä, jossa erinomainen pituus. Tasapainoisesti 

kulmautuneet vahvaluiset raajat. Tyylikäs puhdas ryhdikäs tehokas ravi. 

JUN ERI1 SA PU3 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Willy-C Jag-Sza FI33992/11 

4-vuotias, hyvän tyyppinen, oikeat uroksen mittasuhteet. Oikeat päänlinjat, joskin hieman syvä 

kallo ja huulen leikkaus voisi olla tyylikkäämpi. Kauniisti kaartuva riittävän pitkä kaula, hyvä 

eturinta ja pitkä tilava rintakehä. Tiivis lanne, liian luisu lantio ja teho, raajojen tulisi kulmautua 

selkeämmin ja koko takaosan olla voimakkaampi. Ylälinja köyristyy sekä seistessä että liikkeessä, 

epävakaa askellus. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Dandelion FI39314/10 

Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja sukupuolileima. Voimakas, tyylikäs jalo, hieno 

voimakaslinjainen uroksen pää, kauniisti kaartuva voimakas kaula, hieno säkä. Erinomainen 

eturinta, rintakehä, ylä- ja alalinja. Tyypillisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Hyvät 

käpälät, lievästi löysä edestä, sivulta erinomainen ravi. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Alder Glade's Rooneywayne DK14940/2008 

Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, voimakas ja jalo. Erinomainen pää, oikeat linjat, kaunis 

voimakas kaartuva kaula. Erinomainen etuosa, oikea syvä tilava pitkä rintakehä, hyvä lantio. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, lievästi ulkokierteinen kyynärpää, muuten erinomainen ravi. 

VAL ERI4 SA VASERT 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

Erinomainen tyyppi, urosmainen oikeat mittasuhteet. Voimakas, tyylikäs hyvin tasapainoinen, ihana 

ilmeinen upealinjainen uroksen pää. Hyvin kaartuva voimakas kaula, erinomainen eturinta, tilava 

oikean muotoinen rintakehä. Hieno lantio, voimakas takaosa, oikea raajaluusto, kulmaukset ja 

käpälät. Tyylikäs yhdensuuntainen ravi. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, kaunislinjainen uros, hieman litteä otsa, muutoin 

hyvälinjainen pää. Hyvin kaartuva voimakas kaula, hyvä säkä, erinomainen eturinta ja tilava 



rintakehä. Voimakas takaosa, hyvä luusto, käpälät saisivat olla kootummat, lievästi ulkokierteinen 

etuaskel, sivulta hieno ravi. 

VAL ERI3 SA PU4 

 

Liebe Doggen Night Wish FI31372/10 

Hyvin urosmainen, voimakas erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, korostetun vahva pää, turhan 

avoimet huulet. Vahva kaula, äärimmäisen syvä rintakehä ja korostunut eturinta. Keskivahva 

raajaluusto, käpälien tulisi olla kootummat, liikkuu sivulta riittävin askelin, mutta taka-askeleen 

tulisi olla voimakkaampi ja etuaskeleen huolellisempi. 

VAL ERI 

 

Love-Dane's Åthello FI47616/05 

VAL POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Dane Khan Etta FI38516/11 

 15 kuukautta, tyypiltään riittävä, mutta pää on vieras, kuono kapenee ja otsapenger on pitkä ja 

varsin loiva, koiralla riittämätön purenta, erisuuntaiset päänlinjat. Pitkä kauniisti kaartuva kaula, 

raajojen tulisi kulmautua voimakkaammin, eturinta vielä kehittymätön, tilava rintakehä. Ylälinja 

nousee takakorkeaksi, käpälät voisivat olla kootummat. Liikkuu vaivattomasti, purenta määrittää 

palkinnon. 

JUN HYL 

 

AVOINLUOKKA 

 

Europa Jantarowa Saga FI39339/10 

Tyypiltään oikea, pään tulisi olla jalompi, kallo on syvä, huulet saisivat olla tiiviimmät ja ilme 

narttumaisempi. Riittävä kaula, hyvä eturinta, niukasti kulmautuneet riittäväluustoiset raajat. 

Hieman turhan laskeva lantio, länkisäärinen, takaa harppova askellus ja edestä löysä, sivulta 

epätahtinen, tehoton rungon alle jäävä askel. Koira tulisi olla tyylikkäämpi kauttaaltaan. 

AVO H 

 

Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10 

Oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, hyvä kaula. Niukasti kulmautuneet riittäväluustoiset raajat, 

olkavarren tulisi olla tiiviimpi. Eturinnan kehittyneempi, hyvä rintakehän syvyys. Liikkuu edestä 

löysästi ja taka-askel saa vielä voimistua. 

AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Oikea tyyppi ja mittasuhteet, narttumainen kaunislinjainen hyväilmeinen pää. Riittävä kaula, etuosa 

saisi olla voimakkaammin kulmautunut, hyvä eturinta ja rintakehä, mutta rintakehä saisi olla 

hieman pidempi ja olkavarsi viistompi ja tiiviimpi. Takaosa saisi olla voimakkaampi, hyvät käpälät. 

Ravi jää hieman vajaaksi ja edestä löysäksi. 

VAL ERI1 

 



musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Dane Khan Milo FI38519/11 

Hyvin kehittynyt juniori, jolle toivoisin jalomman pään ja tiiviimmät huulet, päänlinjat eivät ole 

vielä aivan yhtenevät ja kallo turhan syvä. Hyvä kaula, niukasti kulmautuneet raajat, lupaava runko, 

kapea reisi. Liikkuu vaivatta. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Chili Cooper FI19079/11 

Hyvän kokoinen, urosmainen voimakas, jonka pään toivoisin jalommaksi ja huulet tiiviimmäksi. 

Hieman voimaton kaula, varsin hyvin kulmautuneet keskivahvat raajat, hyvä eturinta ja rintakehä. 

Liikkuu edestä löysästi, sivulta riittävin askelin. 

NUO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

Oikea tyyppi, mittasuhteet ja sukupuolileima. Erinomaiset päänlinjat, huulet saisivat olla 

tiiviimmät, ryhdikäs kaula. Korostunut eturinta, takaosa tulisi olla voimakkaampi. Liikkuu edestä 

hyvin ja sivulta riittävin askelin. 

VAL ERI2 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Erinomainen tyyppi, sukupuolileima, mittasuhteet, voimakas tasapainoinen uros. Huulet saisivat 

olla tiiviimmät, kauniisti kaartuva kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä, hieno tiivis lanne, leveä 

reisi ja voimakas takaosa. Olkavarsi saisi olla pidempi ja viistompi ja liikkeessä tiiviimpi. Sivuaskel 

on riittävän tehokas. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Urosmainen, oikea tyyppi, turhan pitkä, hyvin voimakas uroksen pää, jossa lähes yhdensuuntaiset 

linjat, huulet saisivat olla tiiviimmät. Kauniisti kaartuva kaula, voimakas eturinta, pitkä syvä 

rintakehä, keskivahvat raajat, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI3 

 

Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09 

Korostetun urosmainen, voimakkuuden äärirajoilla, jonka toivoisin kauttaaltaan jalommaksi. Pää 

antaa kolmiomaisen vaikutelman, kallo on leveä ja kaartuva ja syvä, huulet saisivat olla 

kiinteämmät. Erinomainen voimakas kaula, hyvä eturinta, hyvin syvä rintakehä. Keskivahvat 

niukasti kulmautuneet raajat, liikkuu vaivatta. 

VAL ERI4 

 

NARTUT 

 



NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Camilla FI19083/11 

Narttumainen, tyypiltään oikea, keskivahva. Yhdensuuntaiset päänlinjat, huulet saisivat olla 

tiiviimmät ja kuono leveämpi. Riittävä kaula, lupaava eturinta ja rintakehä, selkä on lievästi köyry 

ja takaosan tulisi olla voimakkaampi. 

NUO EH 

 

C'mon Just so Chic FI40269/11 

Hyvä nartun pää, jossa oikeat linjat, aavistus poskia, hyvä kuono, kaunis huuli. Hyvät rungon 

mittasuhteet ja vahvuus, olkavarren tulisi olla viistompi, hyvä leveä reisi, mutta turhan luisu lantio. 

Vielä varsin kuroutuva alalinja, liikkuu vaivatta. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dane Khan Akira FI39681/11 

Tyylikäs narttumainen, tasapainoinen oikea tyyppi ja mittasuhteet. Hyvälinjainen pää, huulet 

voisivat olla tiiviimmät, kauniisti kaartuva riittävän pitkä pää. Hyvä eturinta ja rintakehä, vahva 

reisi, oikea lanne. Riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu yhdensuuntaisesti, kauniit linjansa 

säilyttäen. 

AVO ERI1 SA PN2 SERTI CACIB 

 

Genedda Quod Bene Notandum FI36990/10 

Hyvän tyyppinen, narttumainen, turhan pitkä. Riittävä pään profiili, hieman alaskiinnittyneet 

korvat, huulet saisivat olla tiiviimmät, hyvä kaula. Erittäin hyvä eturinta, syvä rintakehä, hyvä säkä, 

mutta selkä pettää sekä seistessä että liikkeessä. Edestä löysä, sivulta riittäväaskelinen ravi. Hyvin 

keskeneräinen, jonka tulee tiivistyä. 

AVO EH 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

Erinomainen tiivis narttumainen kokonaisuus. Kaunis pää, hyvä kaula, tyylikäs ja voimakas hyvin 

kaunis eturinta ja rintakehä. Keskivahvat raajat, liikkuu edelleen vaivatta. 

VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET 

 

 

 

 


