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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Love-Dane's High Power FI45373/10 

4 v urosmainen, oikeat mittasuhteet ja luusto. Kallo saisi olla hivenen kapeampi, pään tasot ovat 

oikeat, päässä on valitettavasti liikaa nahkaa, ryppyjä kallossa, liian avoimet luomet, roikkuvat 

huulipussit ja turhan runsaat huulet. Erinomainen kaula ja komea erottuva säkä, hyvin kaunis 

eturinta ja oikea säkä. Hyvä takaosa, käpälät voisivat olla kootummat. Liikkuu vaivatta, kauniit 

linjat säilyttäen. 

AVO ERI1 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Great Master Macho Manolito FI35820/06 

Urosmainen, oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, lähes yhdensuuntaiset tasot. Hyvä kaula, erinomainen 

eturinta ja rintakehä on oikeanmuotoinen, mutta saisi olla pitempi. Hyvä raajaluusto, tyypilliset 

kulmaukset. Liikkuu vaivatta. 

VET ERI1 SA PU1 VSP ROP-VET 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Red Rublev Heart Killer FI11927/13 

Feminiininen hyvin kaunislinjainen voimakas narttu. Erinomainen pää, kaunis huulilinja, hyvät 

silmät ja oikeat pään tasot. Hyvin kaunis kaula, korostunut säkä, valmis eturinta ja rintakehä. Oikea 

takaosa, joskin polvi saisi olla hivenen voimakkaammin kulmautunut. Liikkuu moitteetta, kauniit 

linjansa säilyttäen, vaikuttava narttu. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade's Lawella FI29950/11 

Narttumainen, tasapainoinen, oikeat mittasuhteet. Hyvä pään pituus ja oikeat pään tasot, hieman 

pitkä loiva otsapenger, hyvät silmät, hyvä huulilinja. Eturinta saisi olla kehittyneempi, rintakehä on 

oikean muotoinen. Riittävä raajakorkeus, kovin niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu vaivatta ja 

yhdensuuntaisesti. 

VAL ERI2 

 

Grandman's Sunshine FI35813/12 

Narttumainen, muutoin kevyet mittasuhteet, mutta rintakehän tulisi olla pitempi. Hyvä pää ja kaula, 

saisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut edestä. Hyvä eturinta, niukasti kulmautunut takaa. 

Liikkuu ulkokierteisesti edestä, sivulta vaivatta. 



VAL ERI1 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Figaro V Grand Oak's Von Adamantium FI59699/11 

Hieman niukassa kunnossa esiintyvä uros, muuten oikeat mittasuhteet rungossa, mutta rintakehä 

saisi olla pitempi. Toivoisin kapeamman pään, jalomman kallon, tiiviimmät luomet ja huulet. 

Erinomainen kaula, hyvä säkä, hyvät raajat. Takaosa voisi olla voimakkaampi. Liikkuu sivulta 

hyvin kauniisti, mutta runko ei tue eturaajoja ja kyynärpäät kääntyy ulos. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Vulpine's all American Boy To Fin FI55582/11 

VAL POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Perfect Sunshine Her Highness FI37357/13 

13 kk, vielä kovin ilmava ja kauttaaltaan kapea kesken kehityksen, feminiininen pää, loiva 

otsapenger, kuono saa voimistua. Peuran kaula, hyvä eturinta, syvä mutta turhan lyhyt rintakehä. 

Voimakkaasti kuroutuva alalinja ja kovin luisu lantio. Liikkuu pentumaisesti, väri saa puhdistua. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Athene FI16629/11 

AVO POISSA 

 

Big Ranger's Europa Vqd FI23724/11 

Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman avoimet silmät ja huulet, 

einomainen kaula ja eturinta. Olkavarsi saisi olla pitempi. Hyvä takaosa, liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP 

 

Bonel Eleonora FI31883/12 

Narttumainen, kaunislinjainen pää, oikeat tasot, hyvä huuli ja silmät, kaunis kaula. Hyvä eturinta, 

mutta koira on hieman kapea vielä. Hieman kuroutuva vatsalinja ja aavistuksen luisu lantio. Liikkuu 

vaivatta, edestä hieman löysästi. 

AVO ERI2 

 

 

 



sininen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Doggimainen Kalevalan Väinämoine FI48366/12 

Kaunislinjainen uros, erinomaista tyyppiä. Hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, korostunut säkä, tilava 

runko. Eturinta saisi olla leveämpi, erinomainen takaosa, liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

Hienolinjainen uros, oikeat mittasuhteet ja vahvuus. Hieman kolmion muotoinen pää, jonka 

toivoisin jalommaksi, paksuuntuneet korvalehdet. Hyvin kaunis kaula, erinomainen eturinta ja 

rintakehä. Riittävä takaosa, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10 

Sivukuvaltaan kaunislinjainen, mutta edestä aivan liian kapea. Ylväs oikealinjainen pää, hieman 

runsas huuli, erinomainen kaula. Erittäin hyvin kulmautunut, riittäväluustoiset raajat. Liikkuu 

sivulta hyvin kauniisti, edestä kovin löysästi. 

VAL EH2 


