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keltainen / tiikerijuovainen 
 

UROS 
 

PENTULUOKKA 
 

Red Rublev Happiness FI11930/13 

Hyvin muotoutunut pentu, 7kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Kiva pää, mutta täytyy olla vähän 

enemmän otsapengertä. Kiva pitkä kaula ja hyvät lavat. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Selän 

täytyy vahvistua. Voisi olla vahvemmat käpälät. Pään yhdensuuntaisuus ei ole vielä hyvä. OK liike. 

Oikea ala P1 puuttuu. 

PEN1 
 

NARTTU 
 

PENTULUOKKA 
 

Red Ruublev Heart Killer FI11927/13 

77kk vanha narttu. Kiva tyyppi. Kiva pää, mutta voisi olla enemmän otsapengertä. Täysi saksipurenta, 

mutta P1 puuttuu oikealta alhaalta. Kiva kaula ja lapa. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. 

Vetää häntää vähän vatsan alle, hieman ujo. Hyvät liikkeet. Erittäin kiva pentu. 

PEN1 KP ROP-PEN 
 

UROKSET  
 

JUNIORILUOKKA 
 

Euro Power Finlandia FI35441/12 

Tiikerijuovainen uros, 15kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Kiva tumma väri. Täysi saksipurenta. Hyvä 

pää, kivat huulet ja voisi olla vähän enemmän otsapengertä. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. 

Hyvät käpälät. OK liike.  

JUN ERI1 SA PU2 SERTI 
 

Euro Power Future Lord FI35443/12 

1-vuotias keltainen uros, hyvä tyyppi. Hyvä pää, mutta pitää olla enemmän otsapengertä. Täysi purenta, 

mutta tasapurenta. Kiva kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät ja raajat. Ikäisekseen hyvin 

kehittynyt. Tasapurennan takia ei voi saada erinomaista . 

JUN EH2 
 

Euro Power Game Boy FI34937/12 

13kk, tiikerijuovainen uros. Hyvä tyyppi ja hyvin kehittynyt. Hyvä pää, mutta täytyy saada enemmän 

otsapengertä. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. Hyvät raajat ja käpälät. Sääli että on 

tasapurenta. Ikäisekseen OK liike. 



JUN EH3 
 

AVOINLUOKKA 
 

Red Rublev Rudolph Reindeer FI59435/09 

3-vuotias keltainen uros. Hyvä tyyppi. Kiva pää, mutta voisi olla vähän enemmän otsapengertä. Purenta 

ei ole enää täysi. Alahampaat ovat täysin poissa. Hyvät huulet. Kiva pää. Hyvä ylälinja. 

Takakulmaukset ovat OK, voisi olla vähän enemmän etukulmauksia. Hieman kapea edestä. Liikkeessä 

voisi olla enemmän draivia.  

AVO EH1 
 

VALIOLUOKKA 
 

Aldo Nuo Grazuciu FI19969/09 

4-vuotias tiikerijuovainen uros. Hyvä tyyppi. Hyvä väri. Hyvä pää. Hyvät silmät ja täysi saksipurenta. 

Kallo voisi olla litteämpi. Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla parempi. Hyvät kulmaukset takana ja edessä. 

Lapa voisi olla vähän pidempi. Hyvä rinta ja raajat. Hyvä liike. 

VAL ERI4 
 

Diego La Esperanza  SE31779/2012 

4,5-vuotias uros. Hyvä tyyppi. Voisi olla vähän enemmän otsapengertä. Hieman leveä kallo. Täysi 

saksipurenta. Hyvä kaula, voisi olla hieman kuivempi. OK ylälinja. Voisi olla vähän enemmän 

kulmauksia takana. Takakäpälät OK ja edessä voisi olla tiiviimmät. Haluaisin nähdä enemmän draivia 

liikkeessä.  

VAL ERI2 
 

Euro Power Diamond FI33987/10 

3-vuotias keltainen uros, erittäin hyvässä kunnossa. Hyvä pää ja silmät, mutta haluaisin nähdä 

enemmän otsapengertä. Täysi saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. 

OK liike. Voisi olla hieman isompi. 

VAL ERI 
 

Goldgirls Orlando Bloom FI37926/09 

4-vuotias tiikerijuovainen uros. Hyvä koko. Kiva pää, voisi olla hieman enemmän otsapengertä. Täysi 

saksipurenta. Hyvä kaula. Haluaisin nähdä paremman ylälinjan. OK kulmaukset, mutta haluaisin nähdä 

enemmän draivia liikkeessä. 

VAL ERI3 
 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

1,5-vuotias hyvän kokoinen uros. Kiva pää, mutta voisi olla enemmän otsapengertä ja 

yhdensuuntaisuutta. Kiva kaula ja erinomainen ylälinja. Hyvät kulmaukset, suorat raajat ja hyvät 

käpälät. OK liike. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 



 

Chic Carelia's Iron Sky FI32898/12 

14kk, tiikerijuovainen narttu. Kiva tyyppi. Hyvä pää, jossa voisi olla hieman enemmän otsapengertä. 

Täysi saksipurenta. Ikäisekseen kiva kaula ja ylälinja. OK kulmaukset. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä 

väri. Hyvä liike. 

JUN ERI 
 

Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12 

1-vuotias keltainen narttu. Ikäisekseen hyvä koko. Kiva nartun pää, mutta tarvitsee enemmän 

otsapengertä ja paremman yhdensuuntaisuuden. Kiva kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. Hyvät raajat 

ja käpälät. Hyvä liike. Tarvitsee aikaa kehittyä. 

JUN EH 
 

Euro Power Funky Lady SE42221/2012 

13kk, tiikerijuovainen narttu. Erittäin hyvä koko ja hyvä väri. Kiva pää, voisi olla hieman enemmän 

otsapengertä. Täysi saksipurenta. Hyvät korvat ja kaula. Ikäisekseen hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset. 

Kivat raajat ja hyvät käpälät. Erinomaiset liikkeet.  

JUN ERI4 
 

Euro Power Gogo Girl FI34935/12 

13kk, tiikerijuovainen narttu. Erittäin hyvin kehittynyt. Kiva pää, riittävä otsapenger. Hyvät huulet ja 

silmät. Kiva kaula. Selän täytyy vähän vahvistua. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Feminiininen 

narttu. Liike on OK. 

JUN ERI3 
 

Goldgirls Penelope FI49074/12 

11kk, tumma tiikerijuovainen narttu. Kiva narttutyyppi. Hyvä pää, riittävä otsapenger. Täysi 

saksipurenta. Kiva kaula ja ylälinja, mutta selän täytyy vahvistua. Hyvät kulmaukset. Suorat raajat ja 

hyvät käpälät. Liikkeessä lantio on hieman jäykkä. 

JUN ERI2 SA 
 

Uulalaa Vom Hause Rawert VDH/DDC126124 

11kk, keltainen narttu. Erittäin kiva väri. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Kiva pää, täysi saksipurenta.  

Hyvä kaula. Hyvät huulet ja silmät. Ikäisekseen hyvä ylälinja. Kulmaukset ja takaosa OK, mutta 

haluaisin enemmän kulmauksia eteen. OK raajat ja käpälät. Liike on OK, mutta syvän etuosan vuoksi 

liike voisi olla parempi. 

JUN EH 
 
Wundervoll Bahira FI40254/12 

12kk, keltainen narttu. Erittäin kiva tyyppi. Kiva nartun pää, riittävä otsapenger. Hyvät huulet. Kivat 

korvat ja silmät. Täysi saksipurenta. Kiva kaula ja ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Suorat raajat ja 

hyvät käpälät. Liikkuu ikäisekseen hyvin. 

JUN ERI1 SA PN3 SERTI 
 

AVOINLUOKKA 
 

Méherzugi Vienna FI15915/12 



2-vuotias, keltainen narttu. Kiva narttutyyppi, kiva feminiininen pää. Täysi saksipurenta. Kivat huulet, 

korvat ja silmät. Kiva kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Suorat raajat. Hyvät 

käpälät, mutta edessä voisi olla tiiviimmät. Hyvä liike. 

AVO ERI1 SA PN4 VASERT 
 

Red Rublev Cream FI34415/11 

Keltainen narttu, 2v2kk. Kiva, pitkä nartun pää, joka tarvitsee enemmän otsapengertä. Kivat huulet ja 

korvat. Täysi saksipurenta. Kiva kaula ja ylälinja. OK kulmaukset. Selkä voisi olla hieman vahvempi. 

Suorat raajat. Etukäpälät voisi olla tiiviimmät ja vahvemmat. Liike on hyväksyttävä. 

AVO ERI2 
 

Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10 

3-vuotias keltainen narttu. Nartun pää, mikä tarvitsee enemmän otsapengertä. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu hyvin. Haluaisin tyypillisemmän 

pään tähän runkoon. 

AVO ERI3 
 

VALIOLUOKKA 
 

Chic Carelia's Feary Queene FI53164/09 

VAL POISSA 
 

Crowbay's Wind Star FI42261/09 

4-vuotias keltainen narttu. Hyvä väri ja tyyppi. Kiva feminiininen pää, mikä tarvitsee hieman enemmän 

otsapengertä. Hyvät huulet, silmät, korvat ja yhdensuuntaisuus. Kiva kaula ja ylälinja. Hyvät 

kulmaukset edessä ja takana. Hyvät raajat ja käpälät. Tähän ikään nähden haluaisin enemmän kehitystä. 

Erinomainen liike. 

VAL ERI3 SA 
 

Goldgirls Our Lady It's FI37929/09 

4-vuotias tiikerijuovainen narttu. Hyvä koko. Kiva pää. Voisi olla vähän enemmän otsapengertä. Hyvät 

huulet ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Kivat suorat raajat ja hyvät 

käpälät. Tällä hetkellä alalinja ei ole kovin optimaalinen, mikä häiritsee näyttelykoiran ilmettä. Hyvä 

liike. 

VAL ERI2 SA 
 
Red Rublev Rebel Yell FI59430/09 

3-vuotias keltainen narttu. Erittäin kiva tyyppi. Kiva nartun pää, jossa voisi olla hieman enemmän 

otsapengertä. Hyvät huulet ja korvat. Erittäin kiva kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. Suorat raajat ja 

hyvät käpälät. Kiva rinta ja kylki. Täysi saksipurenta. Erinomainen liike. 

VAL ERI1 SA PN2 
 

VETERAANILUOKKA 
 

Love-Dane's Wild Midnight FIN12615/04 

9v7kk, keltainen narttu. Erittäin kiva tyyppi ja edelleen huippukunnossa. Erittäin kiva pää, täysi 

saksipurenta ja riittävä otsapenger. Hyvät huulet ja korvat. Kiva kaula ja hyvä ylälinja. Hyvät 



kulmaukset edessä ja takana. Hyvät raajat ja käpälät. Edelleen kiva alalinja. Ikäisekseen miellyttävä 

narttu. Liikkuu ikäänsä nähden edelleen hyvin. 

VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET BIS4-VET 
 

Wilhellmiinan Wir-Sik-Irja FIN47422/04 

8v7kk, keltainen narttu. Kiva tyyppi ja edelleen hyvässä kunnossa. Kiva pää, mutta voisi olla enemmän 

otsapengertä ja vähän enemmän huulia. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Seisoo hyvin jaloillaan, Liikkuu edelleen hyvin. 

VET ERI2 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Euro Power  

Neljä tiikerijuovaista koiraa, erittäin hyvää tyyppiä. Hyvä väri, raskas luusto. Hyvät kulmaukset ja 

hyvät käpälät. Hyvät päät, mutta haluaisin tiiviimmät silmät ja litteämmät kallot. Otsapenger on OK. 

Liikkuvat hyvin. Kiva harmooninen ryhmä. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS1-KASV 
 

Kennel Red Rublev 

Keltaisia, kaksi urosta ja kaksi narttua. Kiva ryhmä. Elegantit koirat. Voisi olla parempi keltainen väri, 

erityisesti nartuilla. Kivat pitkät päät, mutta tarvitsee enemmän otsapengertä. Hyvät kulmaukset takana, 

mutta joillakin koirilla voisi olla hieman paremmat etukulmaukset. Hyvät raajat ja käpälät. Nartut 

liikkuvat erinomaisesti, mutta urokset voisivat liikkua paremmin. 

KASV2 KP 

 

 

 
 

sininen 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

C'mon Lord Of The Ring FI50355/12 

15kk, sininen uros. Hyvä koko ja tyyppi. Haluaisin enemmän otsapengertä ja paremman 

yhdensuuntaisuuden päähän. Hyvät huulet ja korvat sekä täysi saksipurenta. Hieman syvät silmät. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Etukulmaukset voisivat olla vähän paremmat, takana OK. Rinnan syvyys on OK. 

Hyvät raajat ja käpälät. OK liike, mutta lantio on hieman jyrkkä. 

JUN ERI2 
 

Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12 

10kk, sininen uros. Erittäin hyvä tyyppi. Kiva pää, jossa voisi olla enemmän otsapengertä. Täysi 

saksipurenta. Hyvät huulet ja silmät. Kiva kaula ja ylälinja. Ikäisekseen riittävä koko. Hyvät 

kulmaukset. Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu ikäisekseen hyvin. 

JUN ERI1 SA PU4 SERTI 
 



Tavernier Sings Dabluz With GG CKCZS491774 

9kk, elegantti sininen uros. Kiva pää, mutta voisi olla hieman enemmän otsapengertä. Hyvät huulet, 

silmät ja korvat. Täysi saksipurenta. Kiva kaula, ylälinja ei ole vielä täysin suora. Haluaisin hieman 

enemmän kulmauksia erityisesti eteen ja tarvitsee enemmän rinnan syvyyttä. Hyvät raajat ja käpälät. 

Tarvitsee aikaa kehittyä. 

JUN EH3 
 

AVOINLUOKKA 
 

Denim Danes Memphis Blue Crush FI34613/11 

2v2kk, sininen uros. Hyvä tyyppi. Hyvä pää, riittävä otsapenger. Hyvä yhdensuuntaisuus. Hyvät silmät 

ja korvat sekä täysi saksipurenta. Kaula ja ylälinja voisi olla paremmat. OK kulmaukset. Hyvät raajat ja 

käpälät. Raskas luusto. Lantio on liikkeessä hieman jyrkkä. 

AVO EH2 
 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

22kk, kiva uros. Kiva pää, riittävä otsapenger. Kivat huulet, korvat ja silmät. Olen pahoillani 

tasapurennasta. Erittäin kiva kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Suorat raajat ja hyvät 

käpälät. Erinomainen liike. Purennan vuoksi Erittäin Hyvä. 

AVO EH1 
 

VALIOLUOKKA 
 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

4-vuotias sininen uros. Hyvä väri ja kunto. Haluaisin pienemmän ja pidemmän pään, jossa olisi 

enemmän otsapengertä. Hyvät huulet, korvat ja silmät. Täysi saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä liike. 

VAL ERI2 SA PU2 
 

Bonel Öinen Kulkuri FI16552/09 

4v5kk, uros. Hyvä luusto, kiva väri ja kunto. Riittävä otsapenger päässä ja täysi saksipurenta. Hyvät 

kulmaukset edessä ja takana. Hyvät raajat, etukäpälät voisi olla tiiviimmät. OK liikkeet. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 
 
Denim Danes Magnificient Dr Dude FI34612/11 

3-vuotias sininen uros. Hyvä tyyppi ja luusto. Haluaisin enemmä otsapengertä. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Hyvät kulmaukset. Suorat raajat ja hyvät käpälät. Hyvä liike. 

VAL ERI3 SA PU3 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Lha Danes Bohemia Pearl FI28327/12 

15kk, sininen narttu. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä väri ja kunto. Feminiininen pää, johon 

tarvitsee tulla enemmän otsapengertä ja hieman parempi yhdensuuntaisuus. Saksipurenta, alhaalta P1 

puuttuu. Hyvät, huulet, silmät ja korvat. Kiva kaula ja ylälinja. OK kulmaukset. Hyvät käpälät ja raajat. 



Tarvitsee enemmän kehittymistä. Liike on ikäisekseen OK. Haluaisin vähän enemmän korkeutta, mutta 

tarvitsee aikaa. 

JUN ERI1 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Bonel Decorosa FI46983/11 

Melkein 2-vuotias sininen narttu. Hyvä kunto ja väri. Feminiininen pää, jossa voisi olla enemmän 

otsapengertä, mutta yhdensuuntaisuus on hyvä. Täysi saksipurenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula 

ja lapa. Hyvä lantio ja riittävät kulmaukset. Hyvät raajat ja käpälät. Haluaisin enemmän kehitystä tähän 

ikään. OK liikkeet. Tarvitsee enemmän aikaa. 

NUO EH1 
 

Bonel Diamante Celeste FI46987/11 

Elegantti 2-vuotias sininen narttu. Feminiininen pää, jossa voisi olla enemmän otsapengertä. Hyvät 

silmät ja korvat. Täysi saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Takakulmaukset on OK, riittävät 

etukulmaukset. Rinnan tarvitsee kehittyä. Hyvät raajat ja käpälät. Erinomainen liike. Tarvitsee 

enemmän aikaa. 

NUO EH2 
 

VALIOLUOKKA 
 

Bonel Victoria FIN46546/05 

Melkein 8-vuotias sininen narttu. Erittäin kiva tyyppi. Hyvä pää, feminiininen pää, missä voisi olla 

vähän enemmän otsapengertä. Hyvät silmät, korvat ja huulet. Täysi saksipurenta. Kiva kaula. Lapa 

voisi olla vähän pidempi. OK kulmaukset edessä ja takana. Hyvät raajat ja käpälät. Haluaisin hieman 

korkeutta lisää. Kokonaisuudessaan kiva narttu. Erinomainen liike. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP4 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 
Kennel Bonel 

Sininen ryhmä, hyvä väri, riittävä luusto. Erityisesti yhdellä uroksista pitäisi olla kapeampi kallo. 

Kaikki seisovat kauniilla käpälillä ja raajoilla sekä rungot ja kulmaukset ovat hyvät. Kaikki liikkuvat 

hyvin. Huomiota otsapenkereisiin ja yleisesti hyviin lantioihin. 

KASV 1 KP ROP-KASV 

 

 

 
 

tuomari Bas Bosch, Belgia 
 

musta / harlekiini 
 

UROKSET 
 

PENTULUOKKA 



 

Magic Alaunt Jaakko Kulta FI56279/12 

Hyvin kehittynyt pentu. Kivasti tasapainoinen. Kiva tyyppi. Kiva pään pituus, miellyttävä otsapenger. 

Tällä hetkellä kallon muoto on hieman pyöreä, mutta silti kivat yhdensuuntaiset linjat. Kohtuullinen 

kuonon vahvuus. Kivat huulet. Melko avoimet silmät. Kiva luusto ja käpälät. Tasapainoiset kulmaukset 

edessä ja takana. OK hännän kiinnitys. Tasapainoinen liikkuja, kivalla draivilla. Kohtuullinen 

askelpituus. Erittäin lupaava.  

PEN1 KP ROP-PEN 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Doggidanes Black Boss SE34560/2012 

Maskuliininen uros. Kiva tyyppi. Lähellä valmista jo. Hyvin kehittynyt pää, erinomainen kallon ja 

kuonon tasapaino. Kivat yhdensuuntaiset linjat. Miellyttävät silmät. Pienet, hyvin kannetut korvat. 

Erinomaiset huulet. Hyvin kulmautunut edestä, kiva eturinta ja säkä. Kiva luusto. Välikämmenet voisi 

olla vahvemmat. Kohtuulliset käpälät. Erinomainen kylki ja alalinja. Vielä hieman pehmeä ylälinja. 

Toivoisin korkeammalle kinnittynyttä häntää. Erinomainen polvi- ja kinnerkulma. Liikkuu draivilla. 

Kiva askelpituus. Hieman löysä edestä. 

JUN ERI1 SA PU3 SERTI 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Maximilla's Black Jackpot FI26834/12 

Erinomainen tyyppi. Paljon kokoa. Todella neliörakenteinen. Hyvän pituinen, maskuliininen pää. 

Erinomainen kallon ja kuonon tasapaino. Miellyttävä otsapenger. Tyypilliset silmät. Erinomaiset 

huulet. Kiva luusto. Laadukkaat käpälät. Hyvin kulmautunut edestä, kohtuullinen eturinta. Kiva 

alalinja. OK kylki. Hännän kiinnitys pitäisi olla korkeammalla. Erinomainen polvi- ja kinnerkulma. 

Erinomainne kunto. Liikkuu hyvin edestä. Toivoisin enemmän draivia taakse ja vähemmän lanneosan 

nousua.  

NUO ERI2 
 

Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12 

Erinomainen tyyppi. Vielä hieman keskenkasvuisen näköinen, mutta todellinen atleetti. Kivat 

mittasuhteet. Ylpeästi kannettu pää. Kivat yhdensuuntaiset linjat, mutta toivoisin hieman enemmän 

otsapengertä. Vahva kuono, erinomaiset huulet. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Kiva säkä 

ja eturinta. Miellyttävä luusto ja käpälät. Vahva selkä ja lanne. Kiva hännänkiinnitys. Alalinja ei ole 

vielä valmis. Erinomainen väritys. Tasapainoinen liikkuja, kiva draivi, mutta silti voisi olla vapaampi 

erityisesti takaa. Miellyttävä kunto. 

NUO ERI1 SA 
 

AVOINLUOKKA 
 

Karuso Weikko Liberté FI55353/10 

Maskuliininen uros, täynnä laatua ja läsnäoloa. Voisi olla hieman lyhyempi. Muuten erittäin kivat 

mittasuhteet. Ylpeästi kannettu pää. Maskuliininen pää, erinomainen kallon ja kuonon tasapaino. Kivat 

yhdensuuntaiset linjat. Erinomainen otsapenger. Huulia maksimimäärä. Vakaa, hyvin kulmautunut 



edestä, kiva eturinta ja säkä. Erinomaiset raajat ja käpälät. Miellyttävä ylä- ja alalinja. Leveät, kauniisti 

tehdyt takaneljännekset. Erinomainen kunto. Liikkuu kivalla askelpituudella.  

AVO ERI1 SA PU4 VASERT 
 

VALIOLUOKKA 
 

Bonel Chili Cooper FI19079/11 

Erinomainen tyyppi. Laatu-uros. Paljon kokoa ja erittäin kivat mittasuhteet. Miellyttävästi kannettu 

pää. Maskuliininen pää, jossa erinomainen kallon muoto ja otsapenger. Kivat silmät. Toivoisin hieman 

enemmän silmien alle. Kivat huulet. Hyvin kannetut korvat. Miellyttävä etuosa, ylä- ja alalinja. Hyvin 

kulmautunut takaa, kohtuullinen hännänkiinnitys. Miellyttävä kunto. Tyypillisen tasapainoinen 

liikkuja. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 
 

Rainmaster's Vito Corleone FIN52893/07 

Laatu-uros. Upeassa kunnossa, ikä ei näy yhtään. Kivasti koottu, mutta voisi olla vielä hieman 

lyhyempi. Kohtuullinen pään ja rungon tasapaino. Kivasti meislautunut pää, erinomainen pituus. 

Riittävä otsapenger. Kivat silmät. Kivat yhdensuuntaiset linjat. Voisi olla hieman neliömäisyyttä 

enemmän. Kiva kaula, ylä- ja alalinja. Miellyttävä etuosa, raajat ja käpälät. Paljon kulmausta takana. 

Erinomainen väri. Liikkuu draivilla. Erittäin kiva askelpituus. 

VAL ERI2 SA PU2 
 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Miellyttävä tyyppi. Maskuliininen uros. Melko pitkä. Riittävä jalo pää, kohtuullinen kallon ja kuonon 

tasapaino. Kivat silmät ja korvat. Toivoisin enemmän otsapengertä ja huulen syvyyttä. Paljon eturintaa. 

Kohtuullinen kaulan pituus. Erittäin hyvä luusto, käpälät ja välikämmenet voisi olla vahvemmat. Paljon 

kylkeä. Riittävä ylälinjan voima. Kiva hännänkiinnitys. Paljon polvi- ja kinnerkulmaa. Erinomainen 

kunto. Tasapainoinen liikkuja, mutta kauttaaltaan hieman verkkainen. 

VAL EH3 
 

VETERAANILUOKKA 
 

Nicolas Copernicus Von Der Schlehhecke FIN51897/05 

Maskuliininen uros, erinomainen tyyppi. Ikäisekseen erinomainen kunto. Paljon komeutta. Vahva, 

erinomaisen pituinen pää. Kohtuullinen kallon ja kuonon tasapaino. Erinomainen otsapenger. Kivat 

yhdensuuntaiset linjat ja huulet. Kohtuullisen väriset silmät. Erittäin hyvä kaulan pituus. Vakaa, hyvin 

kulmautunut etuosat, runsas säkä. Erinomaiset raajat ja käpälät. Runsas kylki. Paljon polvi- ja 

kinnerkulmaa. Kohtuullinen hännänkiinnitys. Erinomainen liikkuja. 

VET ERI1 SA VSP-VET 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Bonel Eleonora FI31883/12 

Feminiininen narttu, miellyttävä tyyppi. Vielä melko pentumainen. Kivat mittasuhteet. Todella 

neliörakenteinen. Miellyttävästi kannettu kaula. Kohtuullisen voimakas pää. Kuonon ja kallon linja 



lähes yhdensuuntainen. Riittävät huulet. Toivoisin enemmän voimaa silmien alle. Kivan muotoiset, 

kohtuullisen väriset silmät. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto, kohtuulliset 

käpälät. Erinomainen säkä, selkä ja lanne. Hännän kiinnitys voisi olla korkeammalla. Upea kunto. 

Liikkuu runsaalla draivilla. 

JUN ERI1 
 

Dogiwogin Happy Violet FI51667/12 

Riittävä tyyppi. Vielä erittäin pentumainen. Kohtuullisen tasapainoinen. Riittävä pään vahvuus. Kiva 

pituus, mutta tarvitsee enemmän otsapengertä, voimaa kuonoon ja huuliin. Kivat silmät. Kallon ja 

kuonon linja lähes yhdensuuntainen. Riittävä luusto. Kivat käpälät. Tarvitsee enemmän kulmausta 

eteen. Kohtuullinen säkä. Vahva selkä ja lanne. Toivoisin enemmän polvi- ja kinnerkulmaa. OK 

hännänkiinnitys. Tasapainoinen liikkuja, mutta tarvitsee enemmän askelpituutta ja draivia.  

JUN EH2 
 

Rosestar's Ilona Lewis FI12641/13 

Kauttaaltaan vielä täysin pentu. Kohtuullinen koko. Hieman pitkä, muuten kivasti koottu. Kiva pään 

pituus. Riittävän tyypillinen huulten muoto. Tarvitsee enemmän otsapengertä. Kivat silmät. Hyvin 

kannetut korvat. OK luusto ja käpälät. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä ja 

lanne. Kiva kyljen kaari ja hännänkiinnitys. Turkiton, muuten kiva kunto. Tasapainoinen liikkuja, 

mutta vielä erittäin pentumainen. 

JUN EH3 
 

AVOINLUOKKA 
 

Chernaja Gratsija Key Naomi FI16492/12 

Erinomainen tyyppi, malli ja muoto. Kauniisti tasapainoinen. Todella feminiininen. Erinomainen pää 

kaikilta osin. Miellyttävä ilme. Vakaa, siisti, kivasti muotoutunut etuosa. Kiva luusto. Kohtuullinen 

käpälien vahvuus. Erinomainen ylä- ja alalinja. Erinomainen kylki. Hyvin tehty takaa.  Hännänkiinnitys 

voisi olla hieman korkeammalla. Upea kunto. Tasapainoinen, sujuva liike.  

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP 
 

Genedda Nomen Nudum FI22064/09 

Feminiininen narttu. Kohtuullinen koko. Runsaasti substanssia. Korostuneesti hieman ekstra kuntoa. 

Lähes neliörakenteinen. Tarvitsee kauttaaltaan enemmän jaloutta. Vahva pää, kiva pituus. Kohtuullinen 

otsapenger ja kallon-kuonon tasapaino. Kivat huulet. Vahva, riittävän pitkä kaula. Tasapainoiset 

kulmaukset edessä ja takana. Kiva luusto. Kohtuulliset välikämmenet ja käpälät. Vahva ylälinja. 

Tasapainoinen, riittävä liikkuja. 

AVO EH3 
 
Via Zarmina Vesper RKF3017908 

Feminiininen narttu, kiva koko. Neliörakenteinen. Vielä melko pentumainen. Miellyttävä tyyppi. 

Kivasti kannettu pää, erinomainen kaikilta osin paitsi silmät voisi olla tummemmat. Kivasti 

muotoutunut etuosa. Erinomainen luusto ja käpälät. Kiva säkä. Vahva selkä ja lanne. Hyvä polvi- ja 

kinnerkulma. Hännänkiinnitys voisi olla korkeammalla. Erinomainen kunto. Sujuva liike. Voisi olla 

hieman enemmän itsevarmuutta. 

AVO ERI2 
 



VALIOLUOKKA 
 

Bonel Camilla FI19083/11 

Feminiininen narttu. Runsaasti tyyppiä ja laatua. Kivasti tasapainoinen. Upea pää. Miellyttävä ilme. 

Erinomainen kaula ja etuosa. Tyypillinen ylä- ja alalinja. Erinomainen kylki. Neliömäisesti asettuneet 

polvi- ja kinnerkulmaukset. Hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeammalla. Upea kunto. Erittäin 

tyypillinen, kivan tasapainoinen liikkeessä. 

VAL ERI1 SA PN2 
 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Erinomainen koko. Vahvarakenteinen. Aavistuksen pitkä, muuten erittäin kiva tasapaino. Pitkä, 

feminiininen pää, jossa kiva kallon ja kuonon tasapaino. Kallon ja kuonon linja tarvitsee olla 

yhdensuuntaisempi. Riittävä otsapenger. Lempeä ilme, mutta hieman avoimet silmät. Kivat huulet. 

Vakaa, hyvin tehty etuosa. Erinomaiset raajat ja käpälät. Runsas kylki. Upea takaneljännes. Miellyttävä 

kunto. Liikkuu runsaalla draivilla ja täydellä laadulla.  

VAL ERI2 SA PN3 
 

VETERAANILUOKKA 
 

Bonel Sasha FIN24282/04 

Feminiininen narttu, erinomainen tyyppi. Ikä ei näy lainkaan, varsinkaan seistessä. Aavistuksen 

pidempi, mutta muuten erittäin kiva tasapaino. Miellyttävästi kannettu pää. Kiva pään pituus. Kivasti 

meislautunut. Kohtuullinen otsapenger ja huulet. Kivat yhdensuuntaiset linjat. Miellyttävä silmien ilme. 

OK luusto. Kivat käpälät. Erinomainen ylä- ja alalinja. Runsas kylki ja takakulmaukset. Ikäisekseen 

upeassa kunnossa. Liikkuu hyvin edestä, ikä alkaa näkyä takana. 

VET ERI1 SA PN4 ROP-VET 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Bonel 

Korkealaatuinen ryhmä. Yllättävän tasainen tyypiltään, mallilta ja muodolta. Paljon jaloutta seistessä ja 

liikkeessä. 

KASV1 KP ROP-KASV 


