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tuomari: Marianne Holm  

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Meherzugi World Winner MET.DOG209/14 

Komea juniori, erinomainen luusto, hyvin kauniit linjat. Erinomainen pää, kallossa vielä aavistus 

pyöreyttä, turhan avoimet luomet, hyvä huuli. Tyylikäs kaula, lupaava eturinta, oikeanmuotoinen 

tilava rintakehä, erinomainen lantio. Polvi saisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut, hyvät 

käpälät. Liikkuu erittäin hyvin, yhdensuuntaisesti. 

JUN ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

4,5 v, urosmainen, voimakas mutta jalo. Erinomainen pää, oikea ilme, hyvä huuli. Tyylikkäästi 

kiinnittyvä kaula, erittäin voimakas eturinta, tilava oikeanmuotoinen rintakehä. Voimakas, hyvin 

kulmautunut takaosa. Liikkuu moitteetta. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

Erinomaisessa kunnossa esiintyvä 8,7 v, kauttaaltaan laadukas, tyylikäs veteraani. Erinomainen pää 

ja ilme, kauniisti kiinnittyvä tyylikäs kaula. Erinomainen säkä, oikea eturinta, tilava 

oikeanmuotoinen rintakehä. Hyvin kauniisti kumautunut, voimakas takaosa, hyvät käpälät. Liikkuu 

varsin hyvin. 

VET ERI1 SA PU2 VSP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Great-Body's Lucky Star FI54446/14 

Narttumainen, hyvät mittasuhteet, kaunisprofiili päässä, hyvä huuli, hyvät silmät. Tyylikäs kaula, 

koira saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa. Eturinta saa kehittyä, 

oikeanmuotoinen rintakehä, liikkuu vaivatta. 

JUN EH3 

 

Hyacinth Van Acasius NHSB2976630 

Erinomaiset mittasuhteet, luusto ja sukupuolileima. Kaunis pää, hyvä kaula, lupaava eturinta. 

Oikeanmuotoinen tilava rintakehä. Erinomainen takaosa. Liikkuu erittäin kauniisti. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

Nordiccool Arctic Light FI33175/14 



Narttumainen, hyvät mittasuhteet, kaunis pää, oikea profiili, tyylikäs niska. Lupaava eturinta, oikea 

rungon muoto, hyvä luusto. Olkavarsi saisi olla viistompi, takaosa normaalisti kulmautunut. 

Liikkuu vielä kovin löysästi edestä ja ylälinja saa vakiintua. 

JUN EH2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Edendane's Centerfold Holder FI27853/14 

Narttumainen, hyvä luusto, oikeat mittasuhteet. Erinomainen pää, riittävä kaula. Hyvä eturinta ja 

rintakehän muoto. Koira saisi olla hivenen voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 

varsin hyvin, joskin edestä löysästi. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Euro Power Hello Kitty Rock FI40490/13 

Narttumainen, voimakas, tyylikäs, kauniit linjat, erinomainen ryhti. Hyvä pään profiili, hyvä kaunis 

tyylikkäästi kaartuva sulavasti kiinnittyvä kaula, korostunut säkä. Tilava runko, riittävä 

polvikulmaus. Liikkuu sivulta pitkin tehokkain askelin, etuaskel saisi olla hallitumpi. 

AVO ERI1 SA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Mona Lisa Smile FI48907/09 

Feminiininen, tyylikäs ja voimakas. Hyvin kauniit linjat ja mittasuhteet. Erinomainen pää, hyvä 

kaula, tilava runko, erinomainen eturinta. Hyvät raajat, niiden luusto ja kulmaukset. Liikkuu 

vaivatta. 

VAL ERI2 SA PN4 VACA 

 

Euro Power Helsinki Rock FI40488/13 

Kauttaaltaan laadukas, tyylikäs, voimakas, jalo narttu. Upeailmeinen pää, hyvin kaunis kaula, 

erinomainen säkä. Oikea eturinta ja rintakehä, sääri saisi olla aavistuksen pidempi, muuten hyvä 

takaosa. Liikkuu kauniisti. 

VAL ERI1 SA PN2 CACIB 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Northwind Northern Light FI48204/09 

Erinomaisessa kunnossa esiintyvä 8 v, oikeat mittasuhteet, kauniit linjat, hyvä pää, hyvä kaula, 

erinomainen säkä. Erinomainen eturinta ja rintakehä, erinomaiset raajat, niiden luusto ja 

kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 

VET ERI1 SA PN3 VASERT ROP-VET 

 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 



JUNIORILUOKKA 

 

Grande Gremin's Famous Freetrik FI48546/14 

Hyvin rakentunut, tyylikäs juniori, kallo voisi olla kapeampi, muuten hyvä pää. Hyvä kaula, vielä 

kehittymätön eturinta, ikään riittävä rintakehä. Erittäin hyvä takaosa, hyvä raajaluusto ja käpälät. 

Liikkuu erittäin hyvin, värin tulee puhdistua. 

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Please By My Star FI46582/13 

Tyylikäs ja voimakas, hyvä vahva uroksen pää, hieman voimakas huuli. Tyylikäs kaula, tilava 

runko, hyvä raajaluusto, polvi saisi olla voimakkaampi, muuten hyvin kulmautunut. Liikkuu 

vaivatta, edestä hieman löysästi. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

 

Dane Khan Milo FI38519/11 

Urosmainen, voimakas luusto. Hyvä pään profiili, keltaiset silmät tekevät ilmeestä pistävän. Hyvä 

kala, tilava runko, erinomainen eturinta. Takaosan tulisi olla voimakkaampi, liikkuu varsin hyvin. 

VAL ERI2 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Turhan pitkän vaikutelman antava uros. Pää saisi olla jalompi, hyvä kaula ja säkä. Alleviivaavan 

korostunut eturinta, etuasentoinen eturaaja ja pysty olkavarsi korostavat pituusvaikutelmaa. Tilava 

runko, pitkä lanne, liioiteltu takakulmaus, harppova, epävakaa liike, "putoaa" eteen liikkeessä, 

jolloin menettää ylälinjansa. 

VAL EH3 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Glistening Chikago Elglelyn FI39613/14 

Narttumainen, keskivahva, vielä kovin pentumainen. Pää saa kehittyä, kallo on syvä, riittävä kaula, 

vielä kehittymätön eturinta. Hyvä rungon muoto, turhan luisu lantio. Liikkuu kovin pentumaisesti, 

tarvitsee aikaa ja kehätottumusta. 

JUN EH2 

 

Grande Gremin's Fortunate Felinda FI48548/14 

Voimakas narttu, erinomaiset mittasuhteet, kauniit linjat. Hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, vielä täysin 

kehittymätön eturinta. Hyvä rintakehä, takaosa voisi olla hivenen voimakkaampi. Liikkuu vaivatta, 

värin tulee puhdistua. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Colras Star Points 2 Lha'D FI16617/15 

Narttumainen, erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen pään profiili, hyvä huuli, hyvä kaula, 

erinomainen eturinta. Olkavarsi saisi olla viistompi, erinomainen rintakehä, aavistuksen luisu lantio, 

muutoin hyvä takaosa. Liikkuu hyvin kauniisti ja tasapainoisesti. 



NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA 

 

Happy Harlekin's O-Ren Ishil FI55680/13 

Turhaan raskaan vaikutelman antava narttu, jonka toivoisin kauttaaltaan tyylikkäämmäksi. Hyvä 

pään profiili, aavistus poskia. Erittäin voimakas eturinta, syvä tilava rintakehä, lanneosan iho saisi 

olla tiiviimpi, turhan luisu lantio. Niukasti kulmautunut takaosa, voimaton taka-askel. 

NUO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Big Ranger's Europa Vqd FI2372/11 

Voimakas, tyylikäs, hyvä pää, epävakaat korvat, hyvä kaula, eturinta ja rintakehä. Hyvin 

kulmautuneet raajat, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Catapha's Winner-X FI42315/05 

Hieman kuivassa kunnossa esiintyvä 10 v. Hyvä pään profiili, hyvä kaula, riittävä eturinta. 

Rintakehä saisi olla pidempi. Liioiteltu takaosan kulmaus, ikä näkyy jo liikkeessä. 

VET EH1 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Genedda Bien Fait FI44980/12 

Urosmainen, hyvät mittasuhteet, vahva pää, joka saisi kallo-osaltaan olla pidempi. Hyvä kaula ja 

säkä, eturinta saisi olla korostuneempi. Hieman kapea rintakehä, riittävästi kulmautunut takaosa, 

liikkuu vaivatta. 

VAL ERI1 

 

 


