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tuomari: Annaliisa Heikkinen 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Samuraiwood's Isla J Brave FI12998/14 

NUO POISSA 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon No Thanks I Am Fine FI18271/13 

Hyvän tyyppinen narttu, otsapenger saisi olla selvempi ja pään ylälinjat yhdensuuntaisemmat, 

kuono selkä voisi olla leveämpi, hyvät silmät ja kaula. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja 

takaa, selkä painuu seistessä. Liikkuu ahtaasti takaa ja edestä hieman leveästi. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Red Rublev Heart Killer FI11927/13 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvät pään ylälinjat. Aavistuksen liikaa huulia, kaunis 

kaula. Hyvä etuosa, hieman painunut selkä. Hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä 

hieman löysästi. Luonne saisi olla varmempi. 

VAL ERI1 

 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Ozaenas Supernova FI32181/14 

Pitkärunkoinen uros, pään ylälinjat melko hyvät. Hyvä kaula, etuosa saisi olla paremmin 

kulmautunut, eturinta voimakkaampi ja rintakehä syvempi. Litteä runko, riittävät takakulmaukset, 

liikkuu hieman löysästi edestä, hyvä karvan laatu, hieman hermostunut luonne. Turhan paljon 

huulia ja liikaa kaulanahkaa. 

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dane Khan Milo FI38519/11 



Hyvän tyyppinen uros, hyvät silmät, otsapenger voisi olla aavistuksen voimakkaampi. Kaunis 

kaula, riittävä rinnan syvyys. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Liikkuu löysästi edestä, kiertyvä häntä, 

hieman kevyt runko. 

VAL ERI1 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Piistar Juventus FI12408/14 

Hyvän tyyppinen narttu, hyvät pään linjat, hyvät silmät, hyvä huulikulma, kuonon selkä voisi olla 

suorempi. Hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Pehmeät välikämmenet, ulospäin 

kääntyvät etukäpälät. Tiivis runko, mutta saisi olla vahvempi. Riittävät takakulmaukset, seistessä 

hieman pihtikinttuinen, kapea etuosa. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Eleonora FI31883/12 

Hyvän tyyppinen, riittävän vahva narttu, hyvät pään linjat ja silmät. Sopivasti huulia, kaunis kaula. 

Hyvä rintakehä, hyvä takaosa, selkä painuu liikkeessä, koira on seistessä takakorkea. Hyvä karva, 

miellyttävä käytös. 

AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA 

 

Dogiwogin Hunting Honey FI51668/12 

Hyvän tyyppinen narttu, kevyet korvat, kuono-osa saisi olla vahvempi, otsapenger voisi olla 

selvempi, hyvät linjat päässä. Hyvä kaula, etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Painunut 

selkä ja melko kevyt runko, takaosa saisi olla paremmin kulmautunut. Saisi liikkua tehokkaammin, 

hyvä karva. 

AVO EH3 

 

Perfect Sunshine Her Highness FI37357/13 

Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu, hyvät rungon mittasuhteet. Otsapenger saisi olla selvempi, 

hyvät linjat päässä, riittävä huulikulma. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kaunis kaula, köyristää 

lanneosaansa liikkeessä. Etuosa saisi olla tiiviimpi ja etuliike parempi. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Big Ranger's Europa Vqd FI23724/11 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, otsapenger saisi olla selvempi, hyvät päänlinjat. Hyvä 

kaula, riittävät kulmaukset edessä, hyvät rungon mittasuhteet. Vankka runko, liikkuu hieman 

löysästi edestä. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

 

 

 

 



sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

Erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, hieman raskas kallo, otsapenger voisi olla parempi, 

riittävä huulikulma. Kaunis kaula, hieman etuasentoiset lavat, vankka runko, hyvä takaosa. Liikkuu 

hieman löysästi edestä, voisi liikkua hieman voimakkaammalla takapotkulla. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Genedda Bien Fait FI44980/12 

Hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvät päänlinjat, otsapenger voisi olla selvempi, hyvät 

huulikulmat. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, ylälinja saisi olla parempi, kevyt 

runko. Kapea edestä, liikkuu takaa hyvin, edestä astuu ristiin. Miellyttävä luonne. 

VAL EH2 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Dolce Vita FI46980/11 

Erinomainen tyyppi, hyvät pään linjat, hyvä huulikulma ja silmät. Hyvä kaula, riittävät kulmaukset 

edessä ja takana. Hyvä rinnan syvyys, hyvä eturinta ja suorat eturaajat, riittävä runko. Lanneosa 

voisi olla aavistuksen lyhyempi ja selkä tiiviimpi. Liikkuu hyvin takaa ja edestä, hyvin miellyttävä 

luonne. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

C'mon Legacy Of Valeriana FI50356/12 

VAL POISSA 


