
26.9.2015 Salo 

tuomari: Leni Finne 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Ritzypal's Funny Side Up FI37410/14 

Riittävät mittasuhteet ja luusto. Hieman erisuuntaiset päänlinjat, kauniit tummat silmät, hyvät 

korvat, kaula ja säkä. Niukka eturinta, pysty olkavarsi, riittävä rintakehä, hieman pitkä lanneosa. 

Polvikulma voisi olla parempi, hyvät käpälät, oikea askelpituus. 

JUN EH1 

 

NARTUT  

 

JUNIORILUOKKA 

 

Nordiccool Arctic Light FI33175/14 

Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, hieman löysät silmäluomet, kauniit 

tummat silmät. Hyvä kaula, säkä voisi olla korkeampi. Ikään riittävä rintakehä, hyvä eturinta, melko 

jyrkkä lantio. Liikkeessä köyry lanneosa, riittävä askelpituus. 

JUN EH2 

 

Royal Jazz Alice In Wonderland FI37702/14 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, hyvät tummat silmät, miellyttävä ilme. 

Kaunis kaula, riittävä eturinta, pysty olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä, hieman jyrkkä lantio. 

Käpälät voisivat olla kootummat. Liikkuu takaraajat hieman rungon alla. 

JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP-1 BIS-2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Red Rublev My Little Pony FI23650/14 

Riittävät mittasuhteet ja luusto, hieman erisuuntaiset päänlinjat, kauniit tummat silmät, miellyttävä 

ilme. Kaunis kaula, riittävä säkä, erinomainen eturinta. Hieman pysty olkavarsi, oikeanmallinen 

rintakehä, ok takakulmaukset. Riittävä askelpituus. 

NUO ERI1 SA PN2 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Above All I Can Hear Yous Heartbeat FI53413/13 

AVO POISSA 

 

Wundervoll Bawaria FI40247/12 

Ok mittasuhteet, luusto voisi olla voimakkaampi, melko eri suuntaiset päänlinjat, keskiruskeat 

silmät. Hyvä kaula & säkä, riittävä eturinta, pysty olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä, hieman 

tuhdissa kunnossa, riittävät takakulmaukset, turhan pitkät takakäpälät, riittävä askelpituus. 

AVO EH1 



 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Glory's Starlit From Alaska To Dd WS49259808 

Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, hieman erisuuntaiset päänlinjat, hieman epäsymmetriset 

korvat, tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, ikään sopiva rintakehä, polvikulma voisi olla 

selvempi, riittävä askelpituus. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grande Gremin's Famous Freetrik FI48546/14 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman erisuuntaiset päänlinjat, kauniit tummat silmät, hieman 

epäsymmetriset korvat. Hyvä kaula ja säkä, niukahko eturinta, vielä hieman matala rintakehä, 

tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Väri voisi olla mustempi, oikea askelpituus. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Glistening Chikago Fury FI11127/15 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman lyhyt kuono-osa, melko suorat pään linjat. Hyvä kaula, 

riittävän tummat silmät, hyvä kaula ja säkä. Niukka eturinta, pysty olkavarsi, oikeanmallinen 

rintakehä, ulkokierteiset etukäpälät. Ok takakulmaukset, turhan paljon harmaata raajoissa, riittävä 

askelpituus. 

JUN EH1 

 

Mi'havana Jasmine FI48061/14 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14 

Ok mittasuhteet, sopiva luusto, oikeanmallinen pää, silmät voisivat olla tummemmat. Hieman lyhyt 

kuono-osa, hyvä kaula ja säkä. Melko pysty olkavarsi, riittävä rintakehä, turhan voimakkaasti 

nousevat vatsalinja. Polvikulma voisi olla voimakkaampi, melko jyrkkä lantio. Liikkuu takaa 

ahtaasti. 

NUO EH2 

 

Jättiläisen Geranium Lucidum FI30681/14 



Sopiva luusto, oikeat mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, 

niukahko eturinta. Vielä melko kehittymätön rintakehä, jyrkkä lantio. Liikkuu takaraajat rungon 

alla, hieman ulkonevat kyynärpäät. 

NUO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Camilla FI19083/11 

Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää, kauniit tummat silmät. Melko syvä kaula, 

hyvä kaula ja säkä. Riittävä eturinta, oikeanmallinen rintakehä. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa, 

riittävät käpälät. Riittävä askelpituus, kovin löysät liikkeet. 

VAL ERI2 

 

C'mon Princess Of The Ring FI46583/13 

Aavistuksen matalaraajainen, sopiva luusto. Hieman erisuuntaiset päänlinjat, hieman syvällä 

sijaitsevat erinomaisen tummat silmät. Kaunis kaula, hyvä eturinta, rypyt sään päällä häiritsevät. Ok 

takakulmaukset, oikea askelpituus. Liikkuu hieman epäpuhtaasti edestä. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Jättiläisen Magnolia FI37702/06 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman lyhyt kuono-osa, hieman kevyet korvat, liikaa poskia. 

Melko lyhyt ja paksu kaula, voimakas rintakehä. Hieman tuhdissa kunnossa, oi takakulmaukset ja 

kehässä riittävä askelpituus. Liikkeet voisivat olla kevyemmät. 

VET EH1 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

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

PEN POISSA 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, melko voimakas kallo, hieman liikaa 

huulia, hyvät korvat, kaula ja säkä. Erinomainen eturinta, voimakas rintakehä, hyvät 

takakulmaukset ja käpälät. Voisi olla tiiviimmässä kunnossa, oikea askelpituus, hieman leveä 

edestä. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 



 

JUNIORILUOKKA 

 

Danemanian Cutie Pie FI35575/14 

Riittävät mittasuhteet ja luusto, erisuuntaiset päänlinjat, riittävän tummat silmät, varsin 

epäsymmetriset korvat. Hyvä kaula, riittävä säkä, niukka eturinta, pysty olkavarsi, melko 

kehittymätön rintakehä. Niukka polvikulma. Liikkuu takaraajat rungon alla, melko jyrkkä lantio. 

JUN EH1 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Yön Lumous FI17654/07 

Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, varsin "ronski" narttu. Oikealinjainen pää, melko syvä kaula, 

riittävä kaula. Hyvä säkä ja eturinta, voimakas rintakehä, hieman jyrkkä rintakehä. Ok kulmaukset, 

riittävä askelpituus, tänään kovin laiskalla tuulella. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

 

 


