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tuomari: Tapio Eerola 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Great Romance Braveheart FI10171/14 

7 kk, ikäisekseen erittäin tasapainoisesti kehittynyt. Erittäin lupaava pää, hyvä kallon leveys, silmät, 

korvat, purenta ok. Ikään sopiva rintakehän vahvuus, hyvät kulmaukset, liikkeessä vielä hieman 

takakorkea ja takaliikkeet jäykät. Liikkuu hyvän mittaisella askeleella. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

AVOINLUOKKA 

 

Samuraiwood's Ferrari Boy FI22326/12 

2 vuotias, hyvä koko ja mittasuhteet, komea pää, silmät, korvat, purenta ok, oikea kallon leveys. 

Riittävä rintakehän vahvuus, pystyt olkavarret ja hieman pysty lantion asento. Riittävät 

takakulmaukset, hieman epävakaat etuliikkeet, liikkeessä voisi työntää tehokkaammin takaa. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Concpiracy Theory FI48906/09 

Komea uros, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, oikea kallon leveys, silmät, korvat, purenta ok, kuluneet 

etuhampaat. Erinomaiset rintakehä, raajaluusto ja kulmaukset. Liikkuu suoraan ja kevyesti, hyvä 

askelpituus. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edgeofglory FI11575/14 

Mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt. Lupaava pää, hyvä kallon leveys, ikään sopiva 

rintakehän vahvuus, niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu suoraan, askeleet melko 

lyhyet, liikkeessä köyristää lannettaan. 

JUN ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Wundervoll Bahira FI40254/12 

2 vuotias, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvä kallon leveys, silmät, korvat, purenta ok. 

Voimakas rintakehä ja raajaluusto, erittäin hyvät kulmaukset, periksi antavat välikämmenet, 

askelpituus hyvä, hieman jäykkä ja tehoton takaa. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 



Crowbay's Wind Star FI42261/09 

5 vuotias, täydelliset mittasuhteet, kaunis pää, oikea kallon leveys, silmät, korvat, purenta ok. 

Erittäin hyvät rintakehän ja raajojen vahvuus. Selvästi erottuva säkä, moitteettomat kulmaukset, 

kevyt ja tehokas liike, pitkät askeleet. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian Aftershock FI25025/11 

Mittasuhteiltaan melko hyvä, oikeat pään linjat, mutta kallo melko leveä, silmät, korvat, purenta ok, 

löysät huulet. Hyvä rintakehä ja raajojen vahvuus, hieman pitkä lanne. Erittäin hyvät kulmaukset, 

asialliset etuliikkeet, jäykät ja tehottomat takaliikkeet. 

AVO EH1 

 

Grandelux Edge Of Darkness SE38164/2010 

AVO POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Princess Of The Ring FI46583/13 

Tasan 1v, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, hyvä kallon leveys, silmät, korvat, purenta ok. Sopiva 

rintakehän vahvuus, samoin raajaluusto, melko pystyt olkavarret. Riittävät takakulmaukset, hieman 

pysty lantio, ahtaat takaliikkeet, keskipitkät askeleet. Liikunta kokonaisuutena sujuvaa. 

JUN ERI2 

 

Grandisons Judgement Day SE30577/2013 

15 kk, erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. Erinomainen rintakehä ja 

raajojen vahvuus, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu sujuvasti ja suoraan, erinomainen askelpituus. 

JUN ERI1 SA PN2 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12 

2 v, mittasuhteiltaan oikea, oikeat kuonon ja kallon linjat, mutta kallo leveähkö, silmät, korvat, 

purenta ok. Riittävä rintakehän vahvuus, hieman pystyt lavat, riittävät kulmaukset. Hieman 

epävakaat etuliikkeet, keskipitkät askeleet, voisi työntää tehokkaammin takaa. 

VAL EH3 

 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

Hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet, oikeat päänlinjat, hieman leveä kallo, silmät, korvat ok, melko 

avoimet luomet, epätasainen hammasrivi edessä ja pienet hampaat. Erittäin hyvät rintakehä, 



raajaluusto ja kulmaukset. Liikkeessä hieman ulkonevat kyynärpäät, keskipitkät askeleet, melko 

jäykkä ja tehoton takaliike. 

VAL ERI2 

 

Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13 

Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää, silmät, korvat, purenta ok. Erinomaiset rintakehä, raajat ja 

kulmaukset. Kaunis harlekiini väritys, liikkuu suoraan pitkin askelin. 

VAL ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Lähes 9 vuotias, oikeat mittasuhteet, oikealinjainen hieman lyhyt pää. Erinomaiset rintakehä, raajat 

ja kulmaukset. Liikkuu edelleen hyvin, pitkät askeleet. 

VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET 


