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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Wundervoll Brewille FI40248/12 

Tyypiltään erinomainen nuori uros, kaunis pää & ilme, hyvä maski. Kaunis kaula, erittäin hyvä 

runko, aavistuksen takakorkeutta, kulmauksia saisi olla enemmän. Jyrkkä ranne häiritsee. 

Miellyttävä käytös, liikkuu kohtuullisen hyvin. 

NUO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

Kaunis uros, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää. Hyvä kaula, erinomainen runko & luusto. Hyvin 

kulmautunut, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

Hieman pitkärunkoinen uros, kallolinja hieman taakse laskeva. Saisi kantaa korvansa kauniimmin, 

hyvä kaulan pituus. Sopivan vahva runko & luusto, hyvä ylälinja & takaosa. Hieman suora edestä. 

Liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä käytös. 

VAL ERI2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Red Rublev Heart Killer FI11927/13 

Erinomainen nuori narttu, kaunis pää & ilme, erinomainen kaula. Kaunis niskankaari, erinomainen 

runko, ylälinja & takaosa. Sopivan vahva luusto, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös & kaunis väri. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP-3 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grandman's Sunshine FI35813/12 

Kaunis narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, jossa otsapengertä voisi olla hieman enemmän. 

Kaunis kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä runko & luusto. Riittävät 

takakulmaukset, miellyttävä käytös. 

NUO ERI2 

 

Wundervoll Bella Unica FI40250/12 

Kaunis narttu, joka saisi olla rungoltaan hieman lyhyempi. Hyvän mallinen pää, kaunis ilme & 

kaula. Sopivan vahva runko & luusto, hyvin kulmautunut. Kaunis väri & hyvät liikkeet, miellyttävä 

luonne. 



NUO ERI1 SA PN4 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade's Lawella FI29950/11 

Erinomainen narttu, kaunis pää, silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä kaula, joka voisi 

liittyä lapoihin vieläkin sulavammin. Erittäin hyvä runko & ylälinja, hyväasentoiset raajat, joissa 

kulmauksa voisi olla aavistuksen enemmän. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

Erittäin kaunis veteraani, joka ikään nähden erinomaisessa kunnossa. Kaunis ilmeikäs pää, 

erinomainen kaula & kaunis niskankaari. Erittäin hyvä runko & takaosa, aavistuksen suora edestä, 

miellyttävä käytös. 

VET ERI1 SA PN3 ROP-VET BIS-1-VET 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Great Gladiolus Dash De Peirak FI10829/13 

Hyvin rakentunut nuori uros, joka voisi olla aavistuksen vankempiluustoinen. Hyvän mallinen pää, 

kaunis ilme & kaula, hyvin kehittynyt runko. Seistessä erittäin hyvä ylälinja, jota menettää osittain 

liikkeessä. Hyvin kulmautuneet raajat, miellyttävä käytös, seistessä hyvin kauniit ääriviivat. 

JUN ERI1 SA PU3 

 

AVOINLUOKKA 

 

Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12 

Hyvin rakentunut uros, otsapengertä saisi olla enemmän, muuten hyvä pää, kaunis kaula. 

Erinomainen luusto, runko voisi olla aavistuksen lyhyempi & selkä jäntevämpi. Hyvin kulmautunut 

takaa. Liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä käytös. 

AVO ERI2 SA PU2 VASERT 

 

Piistar Geronimo FI26607/09 

Erittäin hyvin rakentunut uros, otsapengertä saisi olla enemmän, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, 

ylälinja & raajat. Sopivat kulmaukset, hyvä väri, joskin valkoinen voisi olla vieläkin puhtaampi. 

Hyvät sivuliikkeet, miellyttävä käytös. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP 

 

Vulpine's All American Boy To Fin FI55582/11 

Hieman pitkärunkoinen uros, hyvän mallinen pää, ilme saisi olla parempi. Erittäin hyvä kaula, 

niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, sopivan vahva runko. Erittäin hyvä ylälinja, hyvä puhdas 

valkoinen väri, mutta laikkuja saisi olla enemmän. Liikkuu hyvin, miellyttävä väri. 



AVO ERI3 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Dogiwogin Hunting Honey FI51668/12 

Mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka voisi olla aavistuksen vankempiluustoinen. Hyvän mallinen pää, 

kaunis ilme & eriomainen kaula. Sopusuhtainen runko, sopivasti kulmautunut takaa, saisi kantaa 

korvansa paremmin. Liikkuu hyvin, seistessä kauniit ääriviivat, hieman luisu lantio, miellyttävä 

käytös. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Dogiwogin Happy Violet FI51667/12 

Mittasuhteiltaan hyvä narttu, otsapenger voisi olla hieman selvempi. Kaunis kaula, sopusuhtainen 

runko, luusto voisi olla aavistuksen vankempi ja kulmaukset selvemmät. Hyvä ylälinja, liikkuu 

hyvin, miellyttävä käytös. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

AVO POISSA 

 

Ozaenas Rihanna FI53143/11 

Kaunis narttu, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvän mallinen pää, erinomainen kaula. 

sopivan vahva runko & hyvin kulmautuneet raajat, jotka voisivat olla aavistuksen 

vankempiluustoiset. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Ozaenas Obsession FI43215/07 

Hyväluustoinen narttu, hyvän mallinen pää. Hyvä kaula, runko voisi olla hieman lyhyempi. Hyvin 

kulmautunut takaa. Etuliikkeet voisivat olla paremmat, miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 



Erinomainen uros, erinomainen runko & luusto. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kaunis kaula, 

tyylikäs ylälinja. Sopivasti kulmautunut, kaunis väri, hyvät liikkeet. Seistessä hyvin kauniit 

ääriviivat, miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

 

 

 


