
22.8.2015 Helsinki 

tuomari: Reet Lint, Viro 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Red Rublev Being Me FI16480/15 

Hyvin kehittynyt narttupentu, oikeat pään mittasuhteet, otsapenger saisi olla hieman selvempi. 

Kaunis pitkä kaula, purenta ok, hyvä raajaluuston vahvuus. Kaunis ylä- ja alalinja, erinomaiset 

kulmaukset edessä ja takaa. Liikkuu hyvin. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bouguet Happy Chilli Dogs CMKU/ND21375/14 

JUN POISSA 

 

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14 

Hyvää kokoa oleva nuori uros, oikeat pään mittasuhteet, purenta ok, oikea pään tasot, oikein 

asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva raajaluusto, hyvin kehittynyt eturinta, hieman pysty 

olkavarsi. Erinomaiset takakulmaukset, hyvä väri. Liikkuu hyvin, mutta saisi liikkua paremmin 

takaa. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Captain America Vom Wasaland SHSB707661 

AVO POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Red Reblev Midlife Crisis FI23654/14 

Erinomainen sivukuva, oikeat pääntasot, hieman liian paljon huulia, kauniisti asettuneet ja kannetut 

korvat. Erinomainen kaula ja nartun luusto. Kaunis ylälinja, hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu 

hyvin. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Red Rublev Lollipop FI38406/13 

AVO POISSA 

 



Wundervoll Bawaria FI40247/12 

Hyvä koko, hyvät yhdensuuntaiset pääntasot, kaunis ilme, hyvät huulet, hyvin asettuneet korvat, 

purenta ok. Sopiva, vahva raajaluusto, kuono-osa saisi olla vahvempi ja silmien alta täyteläisempi. 

Kaunis kaulan kiinnitys ja ylälinja, kauniit etu- ja takakulmaukset, liikkuu sivulta hyvin. 

AVO ERI1 SA PN4 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Red Rublev Chocolate FI34413/11 

Hyvä koko, hyvät pään mittasuhteet, purenta ok. Hyvä kaula ja etuosa, sopiva raajaluusto. Kaunis 

ylälinja, hyvä lantio ja etu- ja takakulmaukset, hyvät käpälät, tiiviit. Liikkuu hyvin sivulta, edestä ja 

takaa. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

Samuraiwood's Flow Snow FI22325/12 

Hyvä koko, oikeat pään tasot, kaunis pää ja ilme, hyvin asettuneet korvat. Erinomainen niskankaari, 

erinomainen kaula ja kiinnitys. Erinomainen etuosa ja kulmaukset, purenta ok. Hyvin tiiviit käpälät, 

liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 SA PN3 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Red Rublev Sade FI44549/06 

VET POISSA 

 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Kaunis kokonaisuus, hyvä luusto ja oikeat mittasuhteet, hieman kyömy kuonon selkä, purenta ok, 

hyvä pigmentti suussa. Erinomainen kaulan kaari ja asettuminen. Hyvä eturinta, hyvät 

etukulmaukset. Kaunis ylä- ja alalinja, erinomaiset takakulmaukset, matala kinner. Liikkuu hyvin, 

mutta takaa saisi liikkua vahvemmin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14 

Kaunis sivukuva, oikeat pään mittasuhteet, oikein asettuneet korvat, purenta ok, hyvä tumma 

pigmentti suussa, tummat silmät. Vahva raajaluusto, hyvin kehittynyt eturinta. Hyvät kulmaukset 

edessä, erinomaiset takaa. Hieman korkea kinner, hyvä ylälinja, hieman valkoista edessä. 

JUN ERI1 



VALIOLUOKKA 

 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

Kaunis kokonaisuus, oikeat päänlinjat, oikein asettuneet korvat, hammasrivi saisi olla tasaisempi, 

hyvä pigmentti suussa. Kaunis pitkä kaula, sopiva raajaluusto, erinomaiset ylä- ja alalinja, hieman 

pysty lanne. Sopivat takakulmaukset, liian matala kinner. Liikkuu sivusta hyvin vapaalla pitkällä 

askeleella. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

Jättiläisen Angervo FI58815/11 

Kaunis sivukuva, oikea luusto. Oikeat mittasuhteet päässä ja oikeat linjat, purenta ok, hieman liikaa 

huulia. Sopiva raajaluuston vahvuus, erinomainen yläosa, liian pystyt ranteet. Haluaisin enemmän 

taakse polvikulmauksia, hieman raskas väri, liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Lawaetz Danes Bold In Blue DK03765/2015 

Kaunis kokonaisuus, vankka, hyvä luusto, haluaisin hieman enemmän otsapengertä. Kaunis pitkä 

kaula, purenta ok, hyvät etukulmaukset, hieman löysät käpälät. Runsaat takakulmaukset, liikkuu 

edestä hyvin, takaa vielä löysästi, kaunis väri, esiintyy hyvin. 

PEN1 KP VSP-PEN 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

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

Keskikokoinen, hyvät päänlinjat, purenta ok. Hyvä kaula, hieman pysty olkavarsi, hyvä vahva 

raajaluusto. Kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, matala kinner. Liikkuu hyvin. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Danemanian Cutie Pie FI35575/14 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Doggimainen Peppi Pitkätossu FI48609/13 

Oikeat päänlinjat, kaunisilmeinen pää, purenta ok. Rintakehä kehitysvaiheessa, sopiva raajaluusto. 

Hyvät käpälät, hieman niukat etu- ja takakulmaukset. Toivoisin lisää polvia, liikkuu hyvin sivulta, 

hyvällä drivellä. Tarvitsee vielä aikaa. 

NUO EH1 


