
10.5.2014 Hamina 

tuomari: Alfonso Castells Lladosa 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grande Gremin's Blue Bodyduard FI56352/10 

iso, voimakas tyypillinen ilmeikäs. Vaikkakin oikeanmallinen pää ja suu suljettuna, P1 puuttuu. 

Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset. Edestä hieman löysä. Hieman 

kinnerahdas. Oikein hyvät liikkeet. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Iso, voimakas tyypillinen ilmeikäs. Oikeanmallinen pää ja ilme. Hampaisto rajoittunut. Suu oikean 

mallinen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana. Etu ja takaosa 

oikeanmallinen. Liikkuu erittäin hyvin 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

 

 

tuomari: Harto Stockmari 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alder Glade's GM Deja Vu FI38798/12 

Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta, vähän avoin 

ilme. Etuasentoiset lavat, pystyt ranteet, erinomainen runko, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu 

löysästi edestä, hyvin takaa, hyvä käytös, toivoisin joustavammat ranteet. 

NUO EH2 

 

Wundervoll Berowalt FI40253/12 

Urosmainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme, hyvä purenta. Hyvä kaula, hyvin 

kulmautunut etuosa, tilava runko. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu 

hyvin kun pääsee rytmiin. 

NUO ERI1 SA PU2 VASERT VACA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Samuraiwood's Elias Tony FI51254/10 

Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme, sekä purenta. Hyvä ylälinja, 

erinomainen eturinta, hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaosa ja leveä reisi. Hyvä käytös, liikkuu 

joustavalla, vaivattomalla askeleella. 



AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA CACIB VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Hollywood Dream FI17378/13 

Narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Oikean muotoinen pää, hyvä purenta & kaula. 

Ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, oikeanmuotoinen runko. Hyvin kulmautunut takaosa, hyvä 

käytös, vielä pehmeyttä selässä. Liikkuu vallattomasti edestä, riittävällä askeleella takaa. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's Lowelie FI29951/11 

Narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä kaula. 

Vähän etuasentoiset lavat, pystyt ranteet. oikean muotoinen runko, hieman jyrkkä lantio. 

Voimakkaasti kulmautunut takaosa, saisi ojentaa kintereen paremmin liikkeessä. Liikkuu löysästi 

edestä, hyvä käytös. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade's Lawella FI29950/11 

Erittäin narttumainen kokonaisuus, kauniit mittasuhteet. Oikean muotoinen pää, hyvä kaula ja 

ylälinja. Erinomainen vahva etuosa, erinomainen runko, kaunis takaosa. Hyvä luusto, hyvä käytös. 

Liikkuu joustavalla vaivattomalla askeleella kaikista suunnista. Erinomaiset ranteet. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

Red Rublev Cream FI34415/11 

Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, hyvä kaula, vähän etuasentoiset lavat, 

pystyt ranteet. Oikeanmuotoinen runko, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu varvasahtaasti edestä. 

Vähän ahdas takaa, hyvä käytös. Toivoisin joustavammat ranteet. 

VAL EH3 

 

Samuraiwood's California Dream FI58246/09 

Narttumainen, hieman pitkä kokonaisuus. Kaunis pää, hyvä purenta, vähän painunut ylälinja. 

Hieman etuasentoiset lavat, tilava runko, vähän pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut takaosa. 

Liikkuu vähän laiskasti, toivoisin kiinteämmän ylälinjan liikkeessä. 

VAL ERI2 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jättiläisen Eros Theodor FI39801/13 



Sekä sukupuolileima, mittasuhteet ok. Oikeat pään mittasuhteet, vähän avoin ilme, hyvä purenta & 

kaula, hyvä eturinta. Normaalisti kehittynyt runko, hieman pitkä lanneosa, köyristää vähän 

lanneosaa, jäykkä risti. Liikkeiden tulee vielä vakiintua. Hyvä käytös, tarvitsee aikaa. 

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Erinomainen sukupuolileima, kauniit mittasuhteet. Oikeanmuotoinen ja ilmeinen pää, hyvä purenta 

& kaula. Erinomainen runko, tasapainoisesti kulmautunut, leveä reisi, hyvä luusto. Hyvä käytös, 

liikkuu hyvin, mutta vähän pehmeyttä selässä. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12 

NUO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dinastiya Leksa Zvezda Zarmina RKF2949751 

Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta, vähän 

avoin ilme. Toivoisin korostuneemman eturinnan, hyvä runko. Hyvä takaosa, hyvä käytös, liikkuu 

hyvin sivulta, löysästi edestä. 

VAL ERI3 SA PN3 SERTI FI MVA 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Voimakas narttumainen, aavistuksen pitkä kokonaisuus. Jalo pää, hyvä purenta, hyvä kaula & 

eturinta, sekä runko. Vähän pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa. Vähän pehmeä ylälinja 

liikkeessä, liikkuu hyvin, hyvä käytös. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10 

Narttumainen kokonaisuus, kauniit mittasuhteet. Jalo pää, hyvä purenta. Oikean muotoinen runko, 

hieman jyrkkä risti, oikein kulmautunut. Liikkuu hyvin sivulta, hyvä käytös. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

 


