
6.12.2015 Helsinki 

tuomari: Unto Timonen 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Djurhedens Astor Af Lise FI46314/14 

Tasapainoisesti kehittynyt juniori uros. Hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula. Erinomainen eturinta & 

runko & ylälinja, vahva raajaluusto, leveä reisi. Hyvä kinnerkulma, vielä hieman sidottu takaliike. 

JUN ERI2 SA 

 

Ritzypal's Funny Side Up FI37410/14 

Tasapainoinen, vahvaluustoinen juniori uros. Erinomainen pään profiili, vahva kaula. Ikäisekseen 

hyvin muotoutunut etuosa. Erinomainen runko & ylälinja, leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu 

erinomaisesti sivulta, etuliike saa vielä vakiintua. 

JUN ERI1 SA PU4 SERTI JV-15 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alder Glade's Ettan FI20195/14 

Vahvaluustoinen nuori uros, hyvä pää, vahva kaula, hyvin kulmautunut etuosa, hyvä runko. Hieman 

luisu lantio, leveä reisi. Hyvä kinnerkulma, takaraajojen käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä 

sivuliike. 

NUO ERI2 

 

Méherzugi World Winner FI45509/15 

Vahvarunkoinen nuori uros, hyväpiirteinen pää, reilut huulet, vahva kaula, hyvä eturinta, riittävästi 

kulmautunut etuosa. Vielä hieman takakorkea, reisi voisi olla hieman leveämpi ja kinnerkulma 

voimakkaampi. Takaliikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa. 

NUO EH3 

 

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14 

Tasapainoisesti kehittynyt nuori uros. Hyvä pään sivuprofiili, hyvä kaula. Erinomainen eturinta & 

runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaosa. Takaliike voisi olla vahvempi. 

NUO ERI1 SA VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade's Alonso FI47620/11 

Hyvä koko & mittasuhteet, hyväpiirteinen pää, reilut huulet. Vahva kaula, erinomainen eturinta & 

runko, hyvä ylälinja, leveä reisi. Hyvä kinnerkulma, hyvä sivuliike. 

VAL ERI3 SA PU3 

 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

Puhutteleva uros, jolla erinomainen pää, vahva kaula. Erinomaisesti muotoutunut etuosa ja runko. 

Erinomainen ylälinja, vahvaluustoiset raajat, leveä reisi. Hyvä kinnerkulma, hyvä sivuliike. 



VAL ERI1 SA PU1 CACIB V-15 ROP RYP-4 

 

Euro Power Future Lord RKF3335406 

Vahvaluustoinen uros, hyvä pää, vahva kaula, täyteläinen eturinta. Vahva runko, hieman luisu 

lantio, leveä reisi. Hyvä kinnerkulma, esittää häntänsä komeasti. Etuliike saa vielä vakiintua. 

VAL ERI 

 

Euro Power Finlandia FI35441/12 

Tasapainoinen, vahvaluustoinen uros, hyväpiirteinen pää, jossa voisi olla hieman leveämpi 

kuononselkä. Vahva kaula, hyvä eturinta, erinomainen runko & ylälinja, hyvä reiden leveys, hyvä 

kinnerkulma, hyvä sivuliike, etuliike voisi olla vakaampi. 

VAL ERI4 SA 

 

Red Rublev Let's Go Crazy FI38403/13 

Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä pään profiili. Täyteläinen eturinta, vahvaluustoiset raajat, 

erinomainen runko & ylälinja. Hyvä reisi & kinnerkulma. Hyvä sivuliike. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

9 v, veteraani uros, joka on erinomaisessa kunnossa. Hyvä pää, vahva kaula, täyteläinen etuosa & 

runko. Hyvä ylälinja, vahvaluustoiset raajat, leveä reisi. Vahva kinnerkulma, liikkuu erinomaisesti 

ikäisekseen. 

VET ERI1 SA VSP-VET VV-15 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Gaia Gemma Nuo Grazuciu FI20381/15 

JUN POISSA 

 

Hyacinth Van Acasius NHSB2976630 

Hyvä koko & mittasuhteet, hyväpiirteinen pää, hyvä kaula. Etuosa tarvitsee aikaa, hyvä runko, hyvä 

ylälinja seistessä. Hyvä reisi & kinnerkulma, hyvä sivuliike, etuliike saa vakiintua. 

JUN ERI2 

 

Red Rublev Being Me FI16480/15 

Tasapainoinen juniori narttu, hyväpiirteinen pää, hieman avoimet silmät. Vahva kaula, ikäisekseen 

hyvin muotoutunut etuosa, samoin runko. Hyvä ylälinja, hieman luisu lantio, leveä reisi. Hyvä 

kinnerkulma, hieman vielä sidottu takaliike, etuliike saa vakiintua. 

JUN ERI3 

 

Ritzypal's Full Moon Magic FI37413/14 

Hyvä kokok & mittasuhteet, hieman takaluisunen kallo ja hieman avoimet silmät. Vahva kaula, 

hyvä eturinta, hieman pystyasentoinen olkavarsi. Erinomainen runko, hyvä ylälinja, leveä reisi, 

hyvä kinnerkulma. Hyvä sivuliike, etuliike vielä huolimaton. 

JUN ERI1 JV-15 

 



Samuraiwood's Jaguar Dream FI46937/14 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alder Glade's Elowena FI20186/14 

Vahvaluustoinen nuori narttu, hyväpiirteinen pää. vahva kaula, hieman pystyasentoinen olkavarsi. 

Täyteläinen eturinta & runko, hyvä ylälinja, hyvä kinnerkulma. Takaliikkeessä saisi olla enemmän 

työntövoimaa. 

NUO ERI2 

 

Red Rublev Moon Stars Sun FI23653/14 

Tasapainoinen nuori narttu, hyvä pään sivuprofiili, reilut huulet, hieman avoimet silmät. Vahva 

kaula, hyvin kulmautunut etuosa, hyvä raajaluusto. Ikäisekseen erinomainen runko & ylälinja. 

Leveä reisi, hyvä kinnerkulma, hyvä sivuliike. 

NUO ERI1 SA PN3 SERTI 

 

Royal Jazz Alice In Wonderland FI37702/14 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Red Rublev My Little Pony FI23650/14 

Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen narttu, hyvä pään sivuprofiili. Hyvä kaula, hyvä eturinta, 

erinomainen runko & ylälinja. Hyvä kinnerkulma, hyvä sivuliike. 

AVO ERI1 SA VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Kiamar Dior Bella FI29428/11 

Hyvänkokoinen narttu, jolla vahva raajaluusto, hyvä pään profiili. Hyvä eturinta, täyteläinen runko, 

hieman luisu lantio, hyvä kinnerkulma. Etuliike voisi olla vakaampi. 

VAL ERI 

 

C'mon Keepers Choice FI37793/12 

Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä pään profiili, hyvä kaula, tyylikäs niskan kaari. Hyvä eturinta, 

erinomainen runko, hyvä raajaluusto, leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Hyvä sivuliike. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 

Edendane's Mona Lisa Smile FI48907/09 

Vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä raajaluusto. Hyvä pään profiili, vahva kaula. Täyteläinen 

eturinta, erinomainen ylälinja, leveä reisi, vahva, voimakas kinnerkulma. Hyvä sivuliike, kintereissä 

hieman pehmeyttä liikkeessä. 

VAL ERI3 SA  

 

Euro Power Helsinki Rock FI40488/13 

Vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä pään profiili. Vahva kaula, hyvä niskan kaari, täyteläinen 

eturinta. Hieman pystyasentoinen olkavarsi, erinomainen runko, hieman lyhyt lantio, hieman niukka 

kinnerkulma. Takaliikkeessä voisi olla enemmän työntövoimaa. 

VAL ERI4 SA 



 

Euro Power Hurriganes Rock FI40489/13 

Tasapainoinen, vahvaluustoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään profiili, vahva kaula, 

hyvä niskan kaari. Erinomaisesti muotoutunut etuosa ja runko. Erinomainen ylälinja, leveä reisi, 

hyvä kinnerkulma. Takaliike voisi olla hieman vahvempi. 

VAL ERI1 SA PN2 CACIB V-15 VSP 

 

Wundervoll Bahira FI40254/12 

Vahvaluustoinen narttu, hyvä pää, runsaat huulet. Vahva kaula, erinomainen runko, hieman pehmeä 

ylälinja. Hyvä reisi ja kinnerkulma, hyvä sivuliike, hieman huolimaton edestä. 

VAL ERI 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Euro Power Black Magic FI17135/07 

9 v, veteraani narttu, joka on erinomaisessa näyttelykunnossa. Hyvä pään profiili, vahva kaula, hyvä 

niskan kaari. Erinomainen eturinta ja runko, erinomainen ylälinja, leveä reisi. Hyvä kinnerkulma, 

liikkuu erinomaisesti ikäisekseen.  

VET ERI1 SA PN4 VV-15 ROP-VET 

 

Northwind Northern Light FI48204/09 

8 v, veteraaninarttu, joka on hyvässä kunnossa, hyvä pää ja kaula. Hyvin kulmautunut etuosa, hyvä 

rungon muoto, hyvä ylälinja, hieman luisu lantio, hyvä kinnerkulma. Liikkuu erinomaisesti 

ikäisekseen. 

VET ERI2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Euro Power 

Ryhmä koostuu 3 eri yhdistelmästä. Hyvät pään profiilit, täyteläiset eturinnat. Hyvät raajaluustot, 

hyvät rungot, ryhmä liikkuu hyvin. 

KASV2 KP 

 

Kennel Red Rublev 

Ryhmä koostuu 2 eri yhdistelmästä. Hyväpiirteiset päät, hyvät eturinnat ja raajaluustot. Hyvät 

rungot ja ylälinjat, hyvät reidet ja kinnerkulmat. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

 

tuomari: Kirsi Tevalin 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda D'un Autre Côté FI48599/14 



Rungoltaan lähes neliömäinen juniori, jolla kaunis ylälinja, normaalit kulmaukset edessä & takana. 

Hyvin tasapainoisesti kehittynyt, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, sopiva otsapenger, alaluomet 

saisivat olla tiiviimmät, muuten hyvät silmät. Vaivattomat liikkeet, hyvä askelpituus, miellyttävä 

käytös. 

JUN ERI 

 

Genedda Égoîste FI55763/14 

Seistessä ääriviivoiltaan erinomainen juniori. Lähes neliömäinen runko, sopivat kulmaukset edessä 

& takana. Urosmainen pää, jossa yhdensuuntaiset tasot ja kaunis ilme, hyvä kaula. Eturinta saa vielä 

kehittyä, hieman lyhyt etuaskel, liikkuu hyvin takaa, liikkeessä köyristää hieman lannetta, ryhdikäs 

juniori. 

JUN ERI4 

 

Grand Oak's Silverbolt FI18358/15 

JUN POISSA 

 

Grande Gremin's Favourite Florius FI48544/14 

Tasapainoisesti kehittynyt juniori, neliömäinen runko ja hyvät ääriviivat, hyvin kulmautunut edestä 

ja takaa. Rungon tilavuus vielä iän mukainen. Vahva uroksen pää, jossa tasot voisivat olla hieman 

yhdensuuntaisemmat, urokselle sopivat huulilinja, hyvät silmät. Liikkuu hyvin. 

JUN ERI2 

 

Grandisons Kodak Moment SE55281/2014 

Mittasuhteiltaan hyvä juniori, jolle toivoisin järeämmän raajaluuston. Hyvin kulmautunut edestä, 

erinomainen eturinta, voimakkaat takakulmaukset ja turhan pyöristyvä lantio. Sopiva vahva nuoren 

uroksen pää, alaluomet saisivat olla tiiviimmät, lähes yhdensuuntaiset linjat päässä, turhan roikkuva 

suupieli. Liikkuu sujuvasti ja maatavoittavasti, ryhdikäs kokonaisuus. 

JUN ERI 

 

Mi'havana Jaguar FI48060/14 

Keskivahva juniori, jolla riittävä koko ja hyvä raajaluusto, neliömäinen runko, kaunis ylälinja, 

hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hyvä leveä reisi. Kaunis pään profiili, alaluomet voisivat olla 

hieman tiiviimmät, hyvä huulilinja. Liikkuu erittäin hyvin. 

JUN ERI3 

 

Mi'havana Jedi FI48058/14 

Rungoltaan lähes neliömäinen, jolla hieman raskas harlekiiniväritys. Hyvin kauniit pään linjat, 

ryhdikäs kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä, melko voimakkaasti takaa. Liikkeissä 

erinomainen tasapaino, ryhdikäs kokonaisuus. 

JUN ERI1 SA PU2 SERTI JV-15 

 

AVOINLUOKKA 

 

Perfect Sunshine His Royal Highness FI37352/13 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Just Do It FI40267/11 



Hyvin tilavarunkoinen uros, jolla voisi olla kokoon nähden järeämpi raajaluusto. Kaunis ylälinja, 

hieman etuasentoiset lavat, mutta riittävä eturinta, hyvin kulmautunut takaa. Lähes yhdensuuntaiset 

pään tasot, tummat silmät, erinomaisen tiiviit luomet, sopiva kuonon syvyys. Vaivaton liikunta, 

toivoisin ripauksen lisää tyyliä. 

VAL ERI 

 

C'mon Please Be My Star FI46582/13 

VAL POISSA 

 

Dane Khan Milo FI38519/11 

Hyvin liikkuva uros, jolla riittävä koko, kevyehkö raajaluusto, hyvä tilava runko, normaalisti 

kulmautunut edestä & takaa. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot, riittävän vankka kuono-osa, hyvät 

silmät & korvat ja kaunis huulilinja. Vaivattomat liikkeet, erinomainen tasapaino. 

VAL ERI3 

 

Genedda Chacun Son Gout FI38435/13 

Tasapainoisesti rakentunut uros, joka lähes neliömäinen ja normaalisti kulmautunut. Kovin pehmeä 

selkälinja häiritsee seistessä ja liikkeessä. Ryhdikäs kaula, hyvä säkä, hyvät silmät ja korvat, lähes 

yhdensuuntaiset pään tasot ja riittävä huulikulma. Erittäin sujuvat liikkeet, mutta selänpehmeys 

häiritsee. 

VAL ERI4 

 

Grand Oak's Wannab Happyharlekin FI46126/12 

Hyvin tasapainoinen, mittasuhteiltaan lähes neliömäinen uros, jolla kaunis ylälinja ja hyvä 

raajaluusto. Normaalisti kulmautunut, kaunisilmeinen hyvälinjainen pää, hyvät silmät ja korvat. 

Liikkeet vaivattomat ja tahokkaat, ryhdikäs kokonaisuus. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB V-15 VSP 

 

Grand Oak's Vin Diesel FI46124/12 

VAL POISSA 

 

Vulpine's All American Boy To Fin FI55582/11 

Tyypiltään erinomainen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja kauniit ääriviivat. Vahva ryhdikäs kaula, 

hyvä säkä, kokonaisuuteen sopiva pää, jossa hyvät linjat, riittävä huulikulma, löysät alaluomet 

häiritsevät ilmettä, muuten hyvä pään yksityiskohdat. Liikkuu erittäin hyvin. 

VAL ERI2 SA PU3 VACA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Tyypiltään erinomainen 9-vuotias, joka esitetään varsin hyvässä kunnossa, vahva raajaluusto, 

erinomaiset etukulmaukset, takana melko voimakkaat, mutta seistessä hyvä tasapaino. Kauniit pään 

linjat, hyvin kaunis profiili, ikä näkyy liikkeessä, mutta esiintyy arvokkaasti ja hienosti. 

VET ERI1 VV-15 ROP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Caramelle Sassolingo FI29077/15 



JUN POISSA 

 

C'mon Queen Of The Ring FI55887/14 

Erinomaista tyyppiä oleva juniori, jolla hyvin kauniit rungon ääriviivat, hyvä raajaluusto, 

normaalisti kulmautunut edestä & takaa. Linjoiltaan mallikas nartun pää, alaluomet saavat vielä 

tiivistyä, muuten hyvä ilme. Liikkuu erittäin hyvin. 

JUN ERI1 SA PN3 SERTI JV-15 

 

Genedda Eau De Rose FI55764/14 

Hyvin sirorakenteinen juniori, jolla kovin lyhyt rintalasta ja turhan pitkä lanneosa. Ryhdikäs kaula, 

hyvä säkä, etuasentoinen lapa, voimakkaasti kulmautunut takaa, kovin jäykkä välikämmen. 

Feminiininen pää, jossa yhdensuuntaiset tasot, kauniit tummat silmät, tässä vaiheessa liikkuu kovin 

sipsuttaen. 

JUN EH 

 

Genedda Femme D'état FI19219/15 

Mittasuhteiltaan lähes neliömäinen juniori, jolla jo nyt hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja, 

ryhdikäs kaula. Erinomainen pään profiili, alaleuka voisi olla vahvempi, kaunis huulilinja. 

Normaalisti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin. 

JUN ERI3 

 

Grand Oak's Bumblebee FI18355/15 

Tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla kaunis ylälinja, mutta turhan voimakkaat kulmaukset 

takana. Hyvä eturinta, normaalit etukulmaukset, ryhdikäs kaula, hyvä säkä. Hyvä pään profiili, hyvä 

silmien muoto ja väri, alaluomet saisivat olla tiiviimmät. Takakulmauksista huolimatta liikkuu 

hyvin tasapainoisesti. Liikkeessä hyvin näyttävä juniori. 

JUN ERI 

 

Hoppingham's Rhythm'n Diamonds FI44081/14 

Mittasuhteiltaan erittäin hyvä juniori, joka tänään väistelee, eikä pidä vieraan kosketuksesta. Hyvä 

raajaluusto, normaalit kulmaukset edessä & takana. Erinomainen eturinta, hieman raskas 

harlekiiniväri. Hyvät pään linjat, kaunis huulilinja, liikkuu sopivasti, käytös pudottaa palkintosijan. 

JUN EH 

 

Rosestar's Tamarin Gc FI11639/15 

Kevyesti ja joustavasti liikkuva juniori, jolla erinomainen raajaluusto ja kaunis ylälinja. Normaalisti 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä pään tasot ja kaunis huulilinja, eleluomet voisivat olla 

tiiviimmät, hyvät korvat. Vaivaton liikunta. 

JUN ERI4 

 

The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15 

Tyypiltään varsin mukava juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ääriviivat. Normaalit 

kulmaukset edessä ja takana. Iän mukainen tilavuus rungossa, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvin 

kaunis huulilinja, alaluomet voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu vaivattomasti ja joustavasti. 

JUN ERI2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Great Voje's Babydoll Harlequin FI18916/14 



Hyvin tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, jolla kokoon riittävä raajaluusto. Hyvin kulmautunut 

edestä, riittävästi takaa, rungoltaan lähes neliömäinen. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä 

huulilinja, hyvä ilme, joustava vaivaton liikunta. 

NUO ERI1 

 

Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14 

Hyvän kokoinen nuori narttu, jolle toivoisin vankemman raajaluuston. Runko saa vielä kovasti 

kehittyä, riittävä eturinta, syvä rintakehä, mutta kauttaaltaan vielä kovin litteä. Vahva mutta 

feminiininen pää, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, alaluomet saisivat olla tiiviimmät. Liikkeet eivät 

tänään tasapainossa, takaliikkeet hyvin kapeat ja sipsuttavat. Liikkuu takaraajat rungon alla. 

NUO EH2 

 

AVOINLUOKKA 

 

A-Stalavista Maczupikczu FI43184/13 

AVO POISSA 

 

Glistening Chikago Diana FI55634/13 

AVO POISSA 

 

Happy Harlekin's Beatrix Kiddo FI55678/13 

Vielä nuori, hieman kevyen yleisvaikutelman tekevä narttu, jolla turhan pitkä lanneosa, hyvin 

kulmautunut edestä ja hieno eturinta. Polvikulmaukset saisivat olla selvemmät ja kinner vahvempi. 

Kaunislinjainen feminiininen pää, hienot tummat silmät ja hienot luomet. Liikkuu joustavasti ja 

vaivattomasti, selkä saisi vielä tiivistyä, hyvät käpälät. 

AVO EH1 

 

Happy Harlekin's Elle Driver FI55679/13 

Vielä nuori narttu, joka tänään saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Riittävä raajaluusto ja hyvät 

käpälät, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Ryhdikäs kaula, hyvä eturinta, yhdensuuntaiset 

pään linjat, hyvä profiili, hyvät silmät ja korvat. Liikkuu melko sujuvasti, mutta löysästi. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Big Ranger's Europa Vqd FI23724/11 

Tyypiltään erinomainen narttu, neliömäinen runko, kokoon sopiva raajaluusto, välikämmen voisi 

olla joustava, muuten hyvät raajat. Hyvin kulmautunut edestä, turhan voimakkaasti takaa, mutta 

pysyy hyvin tasapainossa liikkeessä. Hyvät pään linjat, hyvä huulilinja, hyvät silmät ja korvat. 

Joustavat vaivattomat liikkeet. 

VAL ERI 

 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

VAL POISSA 

 

Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13 

Erinomaista tyyppiä oleva tasapainoinen, kaunis narttu. Erittäin hyvä raajaluusto, normaalit 

kulmaukset, hieno eturinta, ryhdikäs kaula, hyvä säkä. Erinomaiset päänlinjat ja hyvä ilme, 

joustavat, vaivattomat liikkeet. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB V-15 ROP 



 

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12 

Tyypiltään erinomainen, hieman löysässä kunnossa esitetty narttu, hyvin kulmautunut edestä ja 

vahva eturinta. Takakulmaukset voisivat olla kohtuullisemmat. Yhtenäiset päänlinjat, hyvä ilme, 

joustavat liikkeet. Takana voisi olla hieman enemmän tehoa. 

VAL ERI4 SA 

 

Grand Oak's Pussy Cat FI46123/12 

Hieman kevytluustoinen, feminiininen narttu, jolla sopiva rungon pituus. Tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa, riittävä eturinta ja hyvä ylälinja. Kuonon ja kallon tasot lähes 

yhdensuuntaiset, riittävä otsapenger, hyvät silmät. Liikkuu hyvin edestä, takaliikkeissä saisi olla 

enemmän tahoa, pysyy kuitenkin tasapainossa. 

VAL ERI 

 

Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10 

Hyvin tilavarunkoinen narttu, joka voisi olla tiiviimmässä kunnossa, voimakas eturinta, hyvin syvä 

rintakehä, hyvä ylälinja. Hyvät pään pituus suhteet ja lähes yhdensuunaiset tasot, hyvä huulilinja. 

Liikkuu hyvin edestä, takaliikkeissä saisi olla enemmän tehoa. Toivoisin hieman lisää 

raajakorkeutta. 

VAL ERI 

 

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10 

Mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla kokoon sopiva raajaluusto ja kauniit ääriviivat. 

Tasapainoiset kulmaukset edestä ja takaa. Kaunislinjainen, hyväilmeinen pää, hyvät silmät ja 

korvat, erinomainen huulilinja. Joustavat sujuvat liikkeet ja hieno ryhti. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 

Grandisons Judgement Day SE30577/2013 

Tyypiltään erinomainen, tilavarunkoinen narttu, jolla sopiva raajaluusto. Hyvin kulmautunut edestä, 

vaatimattomammin takaa. Kaunis niskalinja ja hyvä säkä, seistessä hieman pehmeä selkä. 

Liikkeessä erittäin hyvä ylälinja, hyväilmeinen pää ja kauniit linjat. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI3 SA PN4 

 

Jättiläisen Angervo FI58815/11 

Neliömäinen, tilavarunkoinen narttu, jossa hieman raskas harlekiiniväritys. Normaalisti 

kulmautunut edestä ja takaa, hyvä ylälinja, ryhdikäs kaula. Vankka syvä kuono-osa, hyvä 

huulikulma hieman pyöristynyt kallo. Liikkeet tänään eivät parhaassa tasapainossa, takaliikkeissä 

saisi olla hieman lisää tehoa, tasapaino kuitenkin säilyy. 

VAL ERI 

 

Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12 

Mittasuhteiltaan lähes neliömäinen narttu, jolla sopiva raajaluusto. Etuasentoinen lapa ja hieman 

puutteellinen eturinta, riittävästi kulmautunut takaa. Kaunis niskalinja ja säkä. Alaluomet voisivat 

olla hieman tiiviimmät. Joustavat liikkeet, etuliikkeet hieman kauhovat, hieno ryhti. 

VAL ERI 

 

Wysiwyg's Tahti V DOgiwogin FI15975/14 

VAL POISSA 

 

KASVATTAJALUOKKA 



 

Kennel Genedda 

Tyypiltään hyvin tasainen ryhmä, jossa 2 harlekiinia, 1 mantteli ja 1 musta. Hyvät ääriviivat ja 

selvät sukupuolileimat. Yksityiskohdissa hieman eroja, mutta kokonaisuudessa hyvätasoinen 

ryhmä. Joustavat rodunomaiset liikkeet. Onnittelut kasvattajalle! 

KASV2 KP 

 

Kennel Grand Oak's 

Tyypiltään erittäin tasainen ryhmä. Erityisesti pää tyyppi ja ilme, samankaltaiset, ääriviivoiltaan 

hyvät koirat, 3 mustaa ja 1 manttelikoira. 3:lla erinomaiset mittasuhteet, 1 hieman poikkeava. 

Liikkeessä varsin näyttävä ryhmä. Onnittelut kasvattajalle! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Artturi FI45500/14 

Mittasuhteiltaan erinomainen juniori, jolla jo nyt tilava runko, normaali eturinta ja normaalit 

kulmaukset, pitkä sääri, kinner voisi olla vankempi. Hyvät päänlinjat, sopiva vahvuus ja hyvä ilme. 

Tiiviit kauniit käpälät, joustavat liikkeet, riittävä askelpituus. 

JUN ERI1 SA PU3 SERTI JV-15 

 

Doggimainen Piippolan Vaari FI46239/14 

Tasapainoisesti kehittynyt tilavarunkoinen juniori, joka rungoltaan lähes neliö, riittävä eturinta ja 

etukulmaukset, tässä vaiheessa kintereet hieman epävakaat, polvikulmaa voisi olla enemmän. 

Vahva uroksen pää, syvä hieno kuono-osa, kallossa hieman pyöreyttä, joustavat liikkeet, liikkeessä 

hyvä ryhti. 

JUN ERI2 

 

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15 

9 kk, vielä hyvin pentumainen uros, rungon tilavuus iän mukainen. Normaalisti kulmautunut edestä, 

turhan voimakkaasti takaa. Takaliikkeet kovin holtittomat ja kapeat. Hyvin kaunis pää, jossa 

yhdensuuntaiset tasot ja hieno huulilinja, erinomainen ilme. Ryhdikäs kaula ja hyvä säkä. Liikkeet 

pudottavat palkintosijan. 

JUN EH3 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

Upeassa kunnossa esitetty 7,5 v uros, jota ei ikä paina. Hyvä raajaluusto, tilava runko, erinomaiset 

rungon ääriviivat. Hyvin maskuliininen pää, yhdensuuntaiset tasot, syvä kuono-osa, hyvä huulilinja. 

Joustavat maatavoittavat liikkeet. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 

 

Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12 



Hyvin tilavarunkoinen, maskuliininen uros, joka rungoltaan lähes neliö. Kaunis ylälinja ja 

raajaluusto, normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta, hyväilmeinen pää jossa 

erinomaiset linjat ja ilme. Liikkuu joustavasti ja vaivattomasti. 

VAL ERI3 SA PU4 

 

Genedda Bien Fait FI44980/12 

Mittasuhteiltaan varsin hyvä uros, joka tänään esitetään kovin hoikassa kunnossa. Eturinta saisi olla 

voimakkaampi ja rungossa lisää tilavuutta, hyvä rinnan syvyys. Ryhdikäs kaula, kaunis niskalinja, 

hyvä säkä, riittävästi kulmautunut edestä, vaatimattomammin takaa. Hyvät päänlinjat ja ilme. 

Liikkeet kovin kapeat, kaipaavat lisää tehoa. 

VAL EH4 

 

Genedda Bouc Émissaire FI44981/12 

VAL POISSA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Erinomaista tyyppiä oleva hyvin näyttävä uros. Erinomainen rungon tilavuus ja hyvät mittasuhteet, 

kokoon riittävä raajaluusto. Hyvä eturinta, normaalit kulmaukset. Hyvin kaunis pää ja hyvät linjat ja 

hieno ilme. Liikkuu erittäin hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB V-15 ROP 

 

Sekila's Charming Danemania FI10816/12 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Zardoz FI46710/07 

Erinomaisessa kunnossa esitetty 8,5 v uros, jolla hieno ryhti, kaunis ylälinja, riittävä raajaluusto, 

hyvä rungon tilavuus. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät silmät ja ilme, sujuvat joustavat liikkeet. 

Hyvä maskuliininen pää, jossa kauniit linjat. 

VET ERI1 SA VV-15 VSP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Coeur De Lion D'hongrie Fortuna 4U Finland MET.DOG452/15 

Tasapainoisesti kehittynyt hyvin feminiininen juniori. Rungoltaan lähes neliö, kokoon sopiva 

raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut. Välikämmen voisi olla joustavampi, muuten hyvät raajat. 

Hyvät pään tasot, syvä kuono-osa ja hyvä huulilinja, hyvät silmät ja ilme. Joustavat liikkeet. 

JUN ERI1 JV-15 

 

Grandisons Kinetic Energy SE55285/2014 

Mittasuhteiltaan varsin hyvä, hieman kevytluustoinen narttu, jolla kaunis ylälinja. Etuasentoinen 

lapa, hieman pysty olkavarsi, riittävästi kulmautunut takaa. Hyvät pään linjat, kaunis ilme, ryhdikäs 

kaula, hyvät silmät ja korvat. Valitettavasti ontuu vasenta etujalkaa, liikkeitä ei voida arvostella. 

JUN EVA 

 

Horsebjerg Not A Bad Loser FI32508/15 



Hyvin feminiininen, tässä vaiheessa sirorakenteinen juniori, joka rungoltaan lähes neliö. Hyvin 

kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Yhdensuuntaiset pään tasot, kaunis huulilinja, hieno leveä 

alaleuka, hyvät silmät ja korvat. Etuliikkeissä kovin löysyyttä kyynärpäissä, takaliikkeisiin saa tulla 

lisää tehoa, kauniit ääriviivat. 

JUN ERI2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Danemanian Cutie Pie FI35575/14 

NUO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Alice In Wonderland FI19828/10 

Hyvin tilavarunkoinen narttu, jolla voisi olla astetta vankempi raajaluusto. Normaalisti 

kulmautunut, hyvä eturinta, rinnan syvyys, hyvät käpälät, kyynärpäät voisi olla tiiviimmät, kääntää 

mielellään etutassuja seistessä. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot, toivoisin täyteläisemmän kuono-

osan. Liikkeet eivät tänään tasapainossa, pyrkii peitsaamaan. 

VAL EH4 

 

Bonel Dana Sofia FI46981/11 

VAL POISSA 

 

Bonel Daylight Princes Åsa FI46982/11 

Tyypiltään erinomainen narttu, kokoon sopiva raajaluusto. Erinomainen eturinta, turhan voimakkaat 

kulmaukset takana. Liikkeet pysyvät kuitenkin tasapainossa ja joustavina. Yhdensuuntaiset pään 

tasot, riittävä huulikulma, erittäin hyvät silmät ja korvat. Joustavat vaivattomat liikkeet. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB V-15 VSP 

 

Bonel Dolce Vita FI46980/11 

Ryhdikkäästi esiintyvä, erinomaisesti esitetty narttu, jolla voisi olla hieman lyhyempi lanneosa. 

Hieno eturinta, kaunis ylälinja. Vahva mutta feminiininen pää, jossa hyvät linjat, syvä kuono-osa, 

erinomainen huulikulma, hyvät silmät ja korvat. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu erittäin 

hyvin. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 

 

C'mon Legacy Of Valeriana FI50356/12 

Ryhdikkäästi esiintyvä narttu, jolla hyvin kauniit ääriviivat, kokoon sopiva raajaluusto, hieman 

etuasentoinen lapa, hyvin kulmautunut takaa. Hyväilmeinen pää, jossa kauniit linjat, hyvät silmät. 

Erinomaiset sivuliikkeet, etuliikkeessä vispaa hieman käpäliä. Näyttävä kokonaisuus. 

VAL ERI3 SA PN3 

 

C'mon One And Only FI50958/13 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Victoria FI46546/05 



Upeassa kunnossa esitetty 10,5 v narttu, joka kantaa ryhtinsä erinomaisesti. Hyvät rungon 

mittasuhteet, kaunis ylälinja, hyvät päänlinjat ja ilme. Tasapainoisesti kulmautunut, tilava runko, 

tiiviissä kunnossa, ikä näkyy takaliikkeissä, kokonaisuudessa vielä mallikkaat liikkeet. 

VET ERI2 

 

Bonel Yön Lumous FI17654/07 

Hienossa kunnossa esitetty vajaa 9 v narttu. Erinomainen raajaluusto, syvä rintakehä ja hyvin tilava 

runko, hieno eturinta, hyvät kulmaukset edessä, turhan voimakkaat takana. Hyvä ylälinja, kauniit 

päänlinjat, hyvä profiili, kaunis ilme. Vauhdikkaat liikkeet, takaliikkeistä iän mukaisesti puuttuu 

tehoja. 

VET EH3 

 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

9 v narttu, joka esitetään erinomaisessa kunnossa. Kauniit rungon ääriviivat, hyvä raajaluusto, 

normaalisti kulmautunut. Hyvin kaunisilmeinen pää, jossa yhdensuuntaiset tasot, kaunis profiili. 

Tasapainoiset joustavat liikkeet, hyvä ryhti. 

VET ERI1 VV-15 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Bonel 

Rotutyypiltään tasainen ryhmä, jossa selvät sukupuolileima. Kaikki ryhdikkäitä koiria, koirat 

esitetään erinomaisessa kunnossa. Hyvät rakenteet, joustavat liikkeet. Onnittelut kasvattajalle! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

 

 


