
6.7.2014 Karjaa 

tuomari: Saija Juutilainen 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Red Rublev Let's Go Crazy FI38403/13 

1 -v. Mittasuhteiltaan miellyttävä juniori, erinomainen vahva luusto. Tasapainoinen kulmaukset ja 

hienot vahvat käpälät. urosmainen pää jossa pituutta, hieno vahva purenta, hyvä otsapenger, hieman 

kyömy kuono. Hyvä kaulan kaari ja jäntevä ylälinja, hyvä häntä. Liikkuu sivusta sujuvalla 

askeleella ja hienolla ryhdillä. Nuoruuden löysyyttä edessä, hyvä karva ja väri, hieman löysää 

kaulanalusnahkaa, jonka esittäjä taitavasti piilottaa. Miellyttävä käytös. 

JUN ERI1 SA PU3 VASERT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grazy Danes Quinotaur FI54255/12 

23 kk, mittasuhteiltaan erinomainen juniori. Hyvä runko ja luusto, eturinta saa vielä kehittyä ja 

etukulmaukset asettua, voimakkaat takakulmaukset, hieman jyrkkä lantio. Urosmainen pää, jossa 

pituutta, hyvä otsapenger, hieman avoimet luomet ja löysät huulet, hyvä purenta. Kaunis niskan 

kaari, hyvä ylälinja ja häntä. Kaunis tasainen väri. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä ja takaa, 

kaunis seistessä, mutta saa asettua, miellyttävä käytös. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Edendane's King Of Hearts FI43474/12 

2 v. upea nuori uros, jossa hieno koko ja mittasuhteet. Tähän ikään erinomainen eturinta ja hyvä 

rungon syvyys, olkavarret voisi olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset, käpälät ja luusto. Hieno 

lihaksikas takaosa, hyvin kaunis uroksen pää, jossa pituutta ja ilmettä, sopiva otsapenger ja riittävän 

yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä purenta. Kaunis niska ja ylälinja, kaunis väri ja tumma maski. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti, takapotkussa voisi olla vieläkin enemmän voimaa, seistessä upea, 

miellyttävä käytös. 

AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

3 v, miellyttävä uros, jossa hienosti tyyliä ja voimaa. Tilava runko ja mallikas eturinta, hyvä 

raajaluusto ja vahvat käpälät. Erinomainen vahva takaosa, olkavarret voisi olla viistommat. Kaunis 

kaulankiinnitys ja jäntevä ylälinja, komea pitkä uroksen pää, jossa erinomaiset yhdensuuntaiset 

linjat. Erinomainen otsapenger. Erinomaiset terveet liikkeet, jossa voimaa ja ulottuvuutta, säilyttää 

ylälinjan ja ryhdin mallikkaasti, miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 



 

JUNIORILUOKKA 

 

Love-Dane's Jazz Diiva FI39361/13 

13 kk, hyväluustoinen, luonnollisesti vielä pentumainen, mutta kauniit mittasuhteet. Miellyttävä 

ryhdikäs olemus, sopusuhtainen raajaluusto ja jo tässä iässä erinomainen eturinta. Tyylikäs kaula, 

vahvat käpälät. Etukulmaukset voisi olla paremmat, hyvä takaosa. Narttumainen pää, jossa hieno 

pituus, sopiva otsapenger, hyvä ilme, maski ja purenta. Liikkuu sujuvasti edestä, vielä löysästi, 

ylälinjan tulee asettua liikkeessä, tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Lupaavat raamit. 

JUN EH2 

 

Red Rublev Love Love Love FI38407/13 

1 v, tasapainoisesti kehittynyt, kaunislinjainen juniori, jolla hyvä pitkä rintakehä, lupaava eturinta. 

Hyvä luusto, tasapainoiset kulmaukset, vahvat käpälät. Kaunis pitkä narttumainen pää, jossa 

erinomaiset linjat, hienot suuret hampaat ja vahva purenta. Hyvin kaunis kaula ja ylälinja, liikkuu 

vielä hieman kapeasti, mutta yhdensuuntaisesti, riittävästi ryhtiä liikkeessä. Kaunis väri, mukava 

luonne. 

JUN ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Luch Nadezhdy Birti FI29732/12 

2 v, mittasuhteiltaan erinomainen narttu, tilava rintakehä, jossa riittävä pituus, hyvä eturinta. 

Erinomainen luusto ja vahvat käpälät, tasapainoiset riittävä kulmaukset. Hieman jyrkkä lantio ja 

kapea reisi. Hieno pään profiili ja pituus, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä purenta ja huulilinja, 

upea arvokas ilme. Vahva kaula, mutta kiinnitys voisi olla tyylikkäämpi, hyvä ylälinja. Kaunis syvä 

väri, liikkuu edestä hieman löysästi, voimakas sivuaskel. Ylälinja voisi olla jäntevämpi, mukava 

luonne, ei tänään tasapainossa liikkuessa. 

AVO ERI1 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Lähes 8, komea uros, jossa ihanasti yhdistyy voima ja tyyli. Upea koko ja kantaa vuotensa 

kunnialla. Vahva takaosa, upea eturinta, komea pitkä pää, kaunis ilme, hyvä purenta. Vahva kaula ja 

ylälinja, liikkuu hyvällä voimalla, hyvä karvan laatu ja väritys. Olemukseltaan hieno doggi, 

harvinaisen hyvässä kunnossa. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda Créme De La Créme FI38438/13 



13 kk, ikäisekseen hyvärunkoinen, oikealinjainen juniori, aivan upea eturinta. Sopusuhtaiset 

kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, hieman jyrkkä lantio, reidet voisi olla leveämmät. Kaunis pitkä 

narttumainen pää, hyvä purenta, hienot suuret hampaat, otsapenger voisi olla selvempi. Tyylikäs 

kaula, kaunis väri ja karva, miellyttävä luonne. Vielä kovin leikkisät liikkeet, mutta sujuva 

voimakas sivuaskel. Hyvä häntä, ylälinja saa vahvistua. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12 

22 kk, kaunis linjakas nuori narttu, hyvä koko ja mittasuhteet, hieno pitkä rintakehä ja lupaava 

eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vahva luusto ja käpälät. Erinomainen pään pituus, hyvä 

otsapenger ja yhdensuuntaiset linjat, hieman pyöreät silmät, hyvä purenta ja huulilinja. Upea 

kaulankiinnitys, upea syvä väri. Liikkuu yhdensuuntaisesti erinomaisella voimalla ja ylälinjalla. 

Luonne saa asettua, mutta hyvin käsiteltävissä. 

NUO ERI1 

 

Rosestar's Lady Of Legend FI12636/13 

20 kk, voimakasrunkoinen mittasuhteiltaan hyvin kompakti narttu, jolla hyvä eturinta, raajaluusto ja 

käpälät. Niukat etukulmaukset ja aivan liian suora takaosan rakenne. Tyylikäs pitkä pää, 

yhdensuuntaiset linjat, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä purenta, hienot suuret hampaat. Vahva 

kaula, jossa riittävästi tyyliä, hyvä harlekiini väritys. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta kovin 

vaatimaton sivuaskel ja ylälinjan tulisi olla jäntevämpi. Miellyttävä luonnem koirassa ovisi olla 

enemmän tyyliä ja ryhtiä. 

NUO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10 

4,5 v, miellyttävä hyvärunkoinen ja -luustoinen, hyvin raamikas narttu, upeassa lihaskunnossa. 

Upea pään profiili, suuret hampaat, hyvät huulet ja otsapenger. Kaunis niska ja ylälinja, hyvin 

kaunis syvä väri. Liikkuu sujuvasti, riittävä takapotku, miellyttävä luonne. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Genedda Zymphatic Alien FI38594/05 

VET POISSA 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

6 v, komearaaminen sininen uros, kokonaisuutena hyvin tasapainoinen, -runkoinen ja -luustoinen. 

Tasapainoiset kulmaukset, käpälät. Komea pitkä pää, suuret hampaat, kauniit pään linjat ja 



otsapenger. Yhdensuuntaiset voimakkaat liikkeet, joissa erinomainen ryhti ja ylälinja. Hyvä väri ja 

karvanlaatu. Miellyttävä luonne, aivan upeassa kunnossa ja säilyttää linjansa mallikkaasti sekä 

seistessä ja liikkuessaan. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Sovereigndane's Baby Bubbles FI43027/12 

2,5 v. kaunislinjainen, hyvärunkoinen ja -luustoinen nuori narttu, harvinaisen hienosti kulmautunut, 

hyvä luusto ja käpälät. Upea sulava kaulankiinnitys. Narttumainen pitkä pää, suuret hampaat, vahva 

purenta, otsapenger voisi olla selvempi. Kaunis väri ja karva, sujuvat vaivattomat liikkeet. Hienolla 

voimalla, ylälinjalla ja ryhdillä, hyvin tasapainoinen kokonaisuus ja miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 


