
19.7.2015 Hyvinkää 

tuomari: Lena Danker 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

7 v, ryhdikäs uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, hieman 

avoimet luomet, purenta ok, mutta pienet etuhampaat. Hyvin asettunut lapa, riittävän viisto 

olkavarsi, erinomainen rungon vahvuus. Hyvä selkä ja lantio, hyvä luusto. Erinomainen lihaskunto 

ja liikkuu hyvällä askelmitalla. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Genedda Bouc Émissaire FI44981/12 

3 v, hyvän kokoinen ryhdikäs uros, jolla oikeat mittasuhteet. Erinomaiset yhdensuuntaiset linjat 

päässä, hieman avoimet luomet, purenta ok. Hyvä runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vahva 

luusto. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta hieman takakorkea. Selkälinja pitäisi kiinteytyä, 

miellyttävä luonne. 

VAL EH3 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

4 v, tyylikäs hyvän kokoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Erinomaiset yhdensuuntaiset linjat 

päässä, purenta ok, paitsi etuhampaat hyvin pienet ja kuluneet. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 

hyvä tilava runko, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Doggimainen Peppi Pitkätossu FI18609/13 

Kohta 2 v, feminiininen vielä hieman kevyt narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset 

linjat päässä, purenta ok, isot valkoiset hampaat. Hieman pysty lapa, riittävä rintakehä, hyvä lantio. 

Toivoisin selvempää polvikulmaa, liikkuu lyhyellä askeleella, löysä kinner ja kauttaaltaan vielä 

liian kapea. 

NUO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Daylight Princess Åsa FI46982/11 

4 v, feminiininen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, mutta vatsalinja kuroutuu liian voimakkaasti ylös. 

Hyvä sukupuolileima, hyvät pään linjat, purenta ok, huolimattomat korvat. Hyvin kulmautunut 

edestä  ja takaa. Riittävä luusto, liikkuu joustavalla askeleella, lyhyesti edestä. Miellyttävä luonne. 

VAL ERI1 

 

VETERAANILUOKKA 



 

Bonel Yön Lumous FI17654/07 

8,5 v, feminiininen arvokas narttu, jolla oikeat mittasuhteet, kaunis ryhti, kauniit yhdensuuntaiset 

linjat päässä. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen runko, selkä ja lantio, 

erinomainen lihaskunto. Liikkuu kauniisti ja arvokkaasti. 

VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET 

 

 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

tuomari: Harry Tast 

 

 

UROKSET  

 

PENTULUOKKA 

 

Spotted-Sphinx Árvågenhed MET.DOG360/15 

PEN POISSA 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Ritzypal's Feel Thelove Tonight 

13 kk kookas komea raapinen juniori, käytökseltään vielä pentumainen, pitkä urosmainen pää, 

yhdensuuntaiset linjat, hyvä huulilinja, epätasainen purenta I 1:set tasapurennassa ja I 2:set 

saksipurennassa. Riittävät kulmaukset, hyvä lihaskunto, tiiviit käpälät. Joustava askel, edessä vielä 

löysyyttä. 

JUN EH1 

 

Djurhedens Astor Af Lise FI46314/14 

Tyylikäs hyvänkokoinen 1 v juniori, pitkä voimakas pää, yhdensuuntaiset linjat, täyteläinen 

huulilinja, hyvä maski. Edessä riittävät, takana hyvät kulmaukset, tiiviit käpälät. Ikään riittävä 

rintakehä, kevyet mutta takaa sidotus liikkeet, vielä epävarma esiintyminen. 

JUIN EH2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Gold Dragon FI48207/09 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

Komea, ryhdikäs, hieman pitkärunkoinen uros, pitkä urosmainen pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, 

epätasainen purenta, hyvä huulilinja. Voimakas säkä ja hyvät lavat, lyhyet olkavarret. Voimakas 

takaosa, hyvä luusto & käpälät. Joustavat liikkeet, kyynärpäissä löysyyttä. 

ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 



 

JUNIORILUOKKA 

 

Ritzypal's Full Moon Magic FI37413/14 

13 kk, hyvin kehittynyt, jalo ja hyvin narttumainen kokonaisuus. Pitkä kaula, jäntevä selkälinja, 

päänlinjat eivät täysin yhdensuuntaiset, hyvä huulilinja, maski saisi olla selvempi, kauniit tummat 

silmät. Ikään sopiva rintakehän tilavuus, hyvä lihaskunto, kevyt luusto, tiiviit käpälät, kyynärpäät 

ulkokierteiset ja etuliikkeet ahtaat. Käytös vielä pentumaista ja käsittelyssä epävarma. 

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Red Rublev La La Land FI38405/13 

Seistessä kaunisryhtinen ja tasapainoinen kokonaisuus, mutta liikkeessä takaliike epäsäännöllinen 

eikä normaalia ravia voida arvostella. 

VAL EVA 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grand Oak's Vin Diesel FI46124/12 

Kookas, komearaaminen 3 v uros, rungossa tyylikkäät ja tasapainoiset linjat, voimakas kallo, 

otsapenger saisi olla selvempi, I 1:set tasapurennassa. Syvä oikeanmuotoinen rintakehä, hyvin 

rakentunut takaosa, pystyt välikämmenet, tiiviit käpälät. Pitkä joustava askel, mutta takaraajat 

pihdissä. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Big Ranger's What A Miracle FI17432/10 

Tyylikäslinjainen, tiivisrunkoinen uros, voimakas leveä kallo, vaaleat silmät häiritsevät, hyvä 

huulilinja, epätasainen purenta. Korrekti raajarakenne, lyhyt rintalasta häiritsee alalinjassa, joustavat 

tasapainoiset liikkeet. 

VAL ERI1 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Kookas, komearyhtinen, pitkälinjainen 9 v veteraani. Voimakkaat takakulmat eikä takapää enää 

kanna liikkeessä. Juoksee epäpuhtaasti eikä normaalia ravia voida arvostella. 

VET EVA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 



 

Jättiläisen Felicitas FI28903/14 

15 kk, kokonaisuus vielä kevyt ja ilmava ja käytös pentumaista. Hyvin narttumainen pää, jossa 

yhdensuuntaiset linjat, korvat kiertyvät rullalle, hyvä huulilinja. Raajoissa hyvät kulmaukset, kevyt 

luusto, tiiviit käpälät. Pohjaväri saisi olla puhtaampi, ei halua seistä tasapainossa. Liikkeet 

säännölliset, mutta kulkee enimmäkseen etumatalana. 

JUN H 

 

Jättiläisen Gentiana Nivalis FI30678/14 

Hyvin kehittynyt 14 kk juniori, pitkä kauniisti kaartuva kaula, pitkä vielä pehmeä selkä. Syvä 

rintakehä, oikeanmuotoiset päänlinjat, alaleuan tulee vahvistua, purenta nyt väljä, täyteläinen 

huulilinja. Hyväasentoiset pitkät lavat, kovin laajat laikut joissa myös harmaata väriä. Joustavat 

liikkeet, kyynärpäiden tulee tiivistyä, esitetään tuhdissa kunnossa. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Perfect Sunshine Her Highness FI37357/13 

Ilmava neliömäinen runko, voimakkaasti kuroutunut alalinja, etuasentoiset lavat. Pysty kaulan 

asento, kaunis narttumainen pää, korrekti purenta, yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat. Runsaat 

pienet laikut ja voimakkaasti pilkuttunut pohjaväri. Joustavat säännölliset liikkeet, mutta selkä 

painuu ja takaosa nousee juostessa. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Big Ranger's Europa Vqd FI23724/11 

Kaunisryhtinen, tiivisrunkoinen 5 v narttu, voimakaskalloinen kaunisilmeinen pää. Voimakas säkä, 

tilava rintakehä, hyvä lihaskunto, kauniit korkeat käpälät. Etuliikkeet hieman ahtaat, muuten 

tasapainoinen joustava ravi, esiintyy kauniisti. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10 

Pitkä ja matala kokonaisuus, liikkeessä jo antaa raskaan vaikutelman. Voimakaskalloinen pitkä pää, 

jonka linjat eivät täysin yhdensuuntaiset. Raajoissa voimakkaat kulmaukset, hyvä luusto & käpälät. 

Rintakehässä jo liikaakin syvyyttä, pitkä joustava askel, kyynärpäät ulkokierteiset ja etuliikkeet 

ahtaat 

VAL EH2 


