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keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Red Rublev Being Me FI16480/15 

8 kk ikäinen, hyvin kehittynyt pentu ikäisekseen. Parallellit päänlinjat ja huulilinjat, hyvät silmät & 

huulet. Hyvin kehittynyt eturinta ja kulmaukset. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Djurhedens Astor Af Lise FI46314/14 

Vahva, erittäin hyvin kehittynyt juniori. Maskuliininen, oikealinjainen pää. Parallet päänlinjat, 

korrekti huulilinja. Iästä johtuen löysät alaluomet, hyvin nähtävä säkä. Vahva selkälinja, oikea 

eturinta. Vahva luusto, liikkuu hyvin. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

Spotted-Sphinx Àrvágenhed MET-DOG360/15 

9 kk vanha juniori, jolla ei aivan parallelit pään linjat. Hieman löysät huulet, korrekti purenta. Vielä 

pentumainen, tarvitsee aikaa, rintakehän tulee kehittyä, korrektit etukulmaukset, ok takaa. Liikkuu 

tyypillisesti, hieman pomppien, vielä tosi pentumainen. 

JUN EH2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Gold Dragon FI48207/09 

6 -v. uros, jolla maskuliininen pää, parallellit linjat, korrekti purenta. Korrekti säkä, selkä hieman 

painunut. Hyvä eturinta, voisi olla hieman tiiviimpi kyynärpäistä. Kulmaukset ok, tyypilliset 

liikkeet, selkä hieman pehmeä liikkeessä. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Euro Power Hanoi Rock FI40485/13 

Kaunislinjainen uros, maskuliininen pää & ilme, parallellit pään linjat, korrekti huulilinja & 

purenta. Tummat silmät, tiiviit luomet. Korrekti säkä, vahva selkälinja, korrektit kulmaukset. 

Liikkuu hyvällä askeleella, esitetään hyvin. 

VAL ERI1 SA PU2 

 

Liebe Doggen night Wish FI31372/10 

VAL POISSA 

 



NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Jaguar Dream FI46937/14 

13 kk, juniorinarttu, jolla oikealinjainen pää, jossa lähes parallellit linjat. Korrekti huulilinja, 

korrekti eturinta & rinnan syvyys. Voisi olla ryhdikkäämpi, tyypilliset liikkeet, esitetään hyvin. 

JUN ERI1 

 

Von Scheer's Bring It On FI53043/14 

15 kk ikäinen juniorinarttu, jolla feminiininen pää & ilme. Parallellit päänlinjat, hieman ilmavat 

korvat, hieman syvälle asettuneet silmät pilaavat hieman ilmettä. Riittävästi kehittynyt rintakehä 

ikäisekseen. Kulmaukset ok, tyypilliset liikkeet, vaikuttaa vielä hieman pentumaiselta, tarvitsee 

aikaa. 

JUN ERI2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Red Rublev Midlife Crisis FI23654/14 

18 kk ikäinen nuori narttu, jolla oikealinjainen pää, parallellit pään linjat, huulet ok, ilmettä häiritsee 

hieman löysät alaluomet. Rintakehä voisi olla leveämpi, sivukuva ok. Liikkuu hyvällä askeleella, 

esitetään hyvin. Kääntää hieman etukäpäliä liikkeessä. 

NUO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Euro Power Hello Kitty Rock FI40490/13 

Hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttu. Parallellit pään linjat, ilmettä häiritsee hieman löysät 

alaluomet. Hyvä säkä, liikkuu hyvin, esitetään hyvin. Hyvä rintakehä ja eturinta. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP 

 

 VALIOLUOKKA 

 

Samuraiwood's Flow Snow FI22325/12 

3,5 v, hyvälinjainen narttu, tyypillinen pää, lähes parallet päänlinja. Hieman löysät luomet, 

huulilinja ok. Hyvä kaula, rinnansyvyys, kulmaukset. Hieman kauhovat etuliikkeet, esitetään hyvin. 

VAL ERI1 SA PN3 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Northwind Northern Light FI48204/09 

Yli 8v veteraani, vielä erittäin reipas narttu, jolla ikä näkyy vain harmaasti. Feminiininen pää, 

elegantti kaula. Hyvä luusto & kulmaukset. Liikkuu vielä hyvällä askeleella. 

VET ERI1 SA PN4 ROP-VET 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 



 

PENTULUOKKA 

 

Genedda Femme D'état FI19219/15 

Erittäin energinen pentu, joka tarvitsee kehätottumusta. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Korrekti 

purenta & pään linjat. Elegantti kaula, hyvä luusto, vielä pentumaiset liikkeet. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

Grand Oak's Bumblebee FI18355/15 

7 kk pentu, joka tarvitsee lisää kehätottumusta. Hyvänmallinen pää, korrekti purenta. Elegantti 

kaula, ikäisekseen hyvin kehittynyt luusto. 

PEN2 KP 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jamesbond FI10757/15 

1 v, juniori uros, runko vaikuttaa hieman kevyeltä tällä hetkellä. Maskuliininen pää, jossa ei ihan 

parallellit pään linjat. Korrekti purenta, hyvä luusto, kulmaukset ok. Runko tarvitsee aikaa, hieman 

pomppivat liikkeet. Hieman löysät kyynärpäät. 

JUN EH2 

 

Mi'havana Jedi FI48058/14 

1 v, isohko poika, jolla maskuliininen pää & ilme. Parallellit pään linjat, elegantti kaula. Vahva 

selkä, eturinta & rintakehä tarvitsee aikaa. Hyvä luusto, hieman pomppivat liikkeet, muuten 

tyypilliset liikkeet. Tarvitsee lisää kehätottumusta, seisoessa parempi kuin liikkuessa. 

JUN ERI1 SA PU2 SERTI 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Galium Album FI30684/14 

1,5 v, maskuliininen pää, jossa parallellit pään linjat, elegantti kaula. Eturinta ja rintakehä, sekä 

runko tarvitsee aikaa. Erittäin iloinen häntä, liikkuu hyvin jos haluaa. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Highspeed Blackpower FI51662/12 

Iso poika, 3 v maskuliininen pää & ilme, parallellit päänlinjat, hyvät silmät, purenta & korvat ok. 

Kaula voisi olla hieman elegantimpi. Liikkeessä parempi kuin seisoessa. Polvikulma voisi olla 

parempi. 

AVO ERI2 SA PU4 

 

Jättiläisen Eros Theodor FI39801/13 

2 v, maskuliininen pää, parallellit päänlinjat, silmät voisivat olla tummemmat, alaluomet hieman 

löysät. Kokonaisuus voisi olla maskuliinisempi. Stoppi voisi olla korostuneempi. Liikkuu hyvin. 

AVO EH3 

 

Quality Danes Freedom For Ps FI16715/11 



Lähes 5 v, vahva uros, jolla hieman raskastekoinen pää. Hieman löysä huulilinja, vahva eturinta ja 

luusto. Hyvä rinnan syvyys, hieman löysät silmäluomet. Etuliikkeet hieman kauhovat, hieman 

ahtaat takaliikkeet. 

AVO ERI1 SA PU3 VASERT 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Lähes 9 v, erittäin hienossa kunnossa. Kaunis kokonaiskuva, maskuliininen pää, korrektit huulet. 

Kaunis kaula- ja selkälinja. Ikä alkaa näkyä, hyvät kulmaukset. Liikkeet vielä ok, seistessä vielä 

kauniit ääriviivat. 

VET ERI1 SA PU1 VSP ROP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jättiläisen Felicitas FI28903/14 

Hyväntyyppinen narttu, joka tarvitsee paljon näyttelykoulutusta. Feminiininen pää, hyvä luusto, 

hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvä kokonaiskuva, palkinto riippuu siitä, että koira ei anna 

koskettaa. 

JUN EVA 

 

Jättiläisen Geranium Lucicum FI30681/14 

16 kk, narttu, jolla kauniit silmät, feminiininen pää, elegantti kaula. Sopusuhtainen rakenne, 

tarvitsee aikaa. Hyvä luusto & kulmaukset. Tyypilliset liikkeet, esitetään hyvin. 

JUN ERI1 SA VASERT 

 

Mi'havana Komorkis FI11025/15 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14 

16 kk, hyvälinjainen nuori narttu, feminiininen pää & ilme, hyvät silmät. Korrekti purenta, tarvitsee 

aikaa. Hyvä luusto & kulmaukset, tyypilliset liikkeet, hieman lyhyt taka-askel, esitetään hyvin. 

NUO ERI1 SA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Colras Star Points 2 Lha'd FI16617/15 

2 v, sopusuhtainen narttu, jolla tällä hetkellä feminiininen pää, pienehkö kroppaan verrattuna. 

Kauniit silmät. Riittävä säkä, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset. Hieman ahtaat takaliikkeet, 

sivuliikkeet ok, esitetään hyvin. 

AVO ERI2 

 

Jättiläisen Edda Pink FI39806/13 

27 kk, tyypillinen pää, johon toivoisin enemmän stoppia. Riittävä kaula, hieman takakorkea 

liikkeessä. Eturinta ok, sopiva luusto, hieman pehmeä selkä liikkeessä. Esitetään hyvin. 

AVO EH4 



 

Mi'havana Invincible FI55906/12 

Hyvänkokoinen narttu, jolla feminiininen pää, hieman löysä huulilinja. Parallellit päänlinjat, hyvä 

runko, liikkuu hyvällä askeleella. Esitetään hyvin. 

AVO ERI1 SA PN4 SERTI 

 

Perfect Sunshine Her Highness FI37357/13 

2 v, sopusuhtainen narttu, jolla feminiininen pää. Korrekti huulilinja, vahva selkä, hieman 

alaskiinnittynyt häntä, hyvät kulmaukset & luusto. Liikkeessä selkä voisi olla vakaampi. Väri voisi 

olla korrektimpi. Liikkuu jos haluaa. 

AVO ERI3 

 

VALIOLUOKKA 

 

Big Ranger's Europa Vqd FI23724/11 

Sopusuhtainen kokonaiskuva. Feminiininen pää & ilme, korrektit huulet, vilkkuluomet näkyvät. 

Vahva selkä, korrekti säkä, erittäin hyvät kulmaukset & luusto. Voisi olla hieman elegantimpi 

liikkuessa. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Vahva hyvälinjainen narttu, jolla feminiininen pää & ilme, stoppia voisi olla hieman enemmän. 

Hyvä eturinta & rinnan syvyys, vahva luusto. Hyvät kulmaukset, vahva selkä. Liikkuu pitkällä 

askeleella rodunomaisesti, esitetään hyvin. 

VAL ERI2 SA PN2 

 

Wysiwyg's Tahti V Dogiwogin FI15975/14 

Hyvälinjainen narttu, feminiininen pää, hyvät huulet, tummat silmät. Elegantti kaula, riittävä 

eturinta. Hyvät kulmaukset & luusto, rodunomaiset liikkeet. Esitetään hyvin. 

VAL ERI3 SA PN3 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Catapha's Winner-X FI42315/05 

VET POISSA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Jättiläisen 

2 eri yhdistelmästä. Tyyppi melko samanlainen, hyvät huulet, yhden stoppi voisi olla 

korostuneempi. Onnittelut kasvattajalle. 

KASV1 KP ROP-KASV 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 



 

Coeur De Lion D'hongrie Fortuna 4U Finlans MET.DOG425/15 

7 kk, hyväntyyppinen sopusuhtainen pentu. Lähes parallellit päänlinjat. Hyvät kulmaukset, hyvä 

luusto, liikkuu erittäin hyvin. Esitetään hyvin. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Wysiwyg's Blue Peacemaker FI13662/14 

Iso kaunislinjainen, voimakas uros. Maskuliininen pää, parallellit päänlinjat. Elegantti kaula, 

korrekti säkä, vahvat kulmaukset. Tyypilliset liikkeet, esitetään hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Zardoz FI46710/07 

8 v, veteraaniuros, jolla maskuliininen pää, hyvät päänlinjat. Hyvä luusto, ikä näkyy takaosassa, 

ikäisekseen liikkuu hyvin. Esitetään hyvin. 

VET ERI1 SA PU2 ROP-VET 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Herdolf Very Expensive FI58859/12 

2,5 v, hyväntyyppinen narttu, jolla rodunomainen pää & ilme, hieman löysät huulet. Eturintaa voisi 

olla enemmän, hyvä luusto, kulmaukset ok. Tyypilliset liikkeet, jossa hieman lyhyt taka-askel ja 

hieman pomppimista. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

8,5 v veteraani, jolla kauniit ääriviivat, feminiininen pää, jossa parallellit päänlinjat. Vahva selkä, 

sopiva luusto, kulmaukset takana ok. Tyypilliset liikkeet, hyvässä kunnossa. 

VET ERI1 SA PN2 VSP-VET 

 

Genedda Genius Loci FI46330/07 

VET POISSA 

 


