Helsinki 10.12.2016
tuomari: Maire Tönurist, EE
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Danemate Athos FI52507/15
12 kk, kauniin värinen, kookas, raajava, hyvämallinen uros, jolla erinomainen pää, jossa vahva
pitkä kuono, tummat silmät ja maski, korrekti purenta. Erinomainen kaula, hyvin kulmautunut,
hyvät raajat ja tassut. Liikkuu hyvin, tänään vielä nostaa liikkeessä häntää liian korkealle.
Erinomainen karva, luonne ja esitys.
JUN ERI4
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
10 kk, vahva korkea, tänään vielä hyvin raajava, hyvän värinen keltainen uros, jolla pitkänmallinen
rodunomainen pää, jossa korrektit tummat silmät, hieman isohkot korvat, erinomaista mallia etuosa
ja runko, hyvä ylälinja. Saisi olla selkeämpi polvikulma, liikkuu hyvin, hyvä karva, luonne ja esitys.
JUN ERI1 SA PU4 VASERT HeJW-16
Euro Power Jack Daniel’s FI20906/16
9 kk, kookas raajava, hyvämallinen tiikerijuovainen uros, jolla vahva oikeanmallinen uroksen pää,
hyvä ilme, tummat silmät, saisi olla tiiviimmät luomet ja hieman pienemmät korvat. Hyvän
mallinen etuosa, vielä kapea, hyvät mittasuhteet rungossa, hieman laskeva lantio, hieman korkeat
kintereet. Liikkuu hyvällä askelmitalla, tänään vielä löysin rantein ja hieman kapeasti takaa. Hyvä
tiikeriväritys, lämpöinen pohjaväri, hyvä luonne ja esitys.
JUN ERI
Euro Power Jack Sparrow FI20902/16
10 kk, kookas tänään vielä hyvin raajava koira, jolla hyvänmallinen pää, jossa hyvin korostunut
kuhmu, saisi olla tiiviimmät luomet ja hieman pienemmät korvat. Kaunis kaula, hyvänmallinen
etuosa. Tänään vielä hieman takakorkea, korkeat kintereet, ok raajat ja tassut. Liikkuu edestä
löysästi ja takaa kapeasti, muuten hyvällä askeleella, kaunis keltainen väri, hyvä luonne ja esitys.
JUN EH
Maxidan’s Abracadaba DK05389/2016
11 kk, kookas ja raajava, erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla oikeanmallinen pää, jossa saisi olla
vielä vahvempi maski. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvänmallinen etuosa, rintakehä saisi ulottua
pidemmälle. Erinomaiset kulmaukset seistessä takana. Liikkuu hyvin kantaen itsensä, hyvät raajat,
tassut, luonne ja esitys.
JUN ERI3
Red Rublev Nietzsche FI56155/15
13 kk, tiikerijuovainen, kookas raajava uros, jolla rodunomainen hyvänmallinen pää, hieman
syvällä sijaitsevat oikeankokoiset silmät, toivoisin tiiviimmät luomet. Vahva kaula, hyvämallinen
runko, hyvät raajat ja tassut, korkeat kintereet. Liikkuu ok, tarvitsee enemmän takapotkua, hyvä
väri, luonne ja esitys.

JUN ERI2 SA
NUORTENLUOKKA
Grand De Feld’s Uranus DK08906/2015
NUO POISSA
Hoppingham’s I’m Rumor Hot Rumor FI28764/15
19 kk, kookas, erinomaista tyyppiä oleva tiikerinvärinen uros, jolla kaunis rodunomainen pää, hyvät
silmät ja huulet, hieman liian alas kiinnittyneet korvat. Kaunis kuiva pitkä kaula, erinomainen
etuosa, hyvin kulmautunut ja vahva eturinta, saisi olla pidempi rintakehä, ok lantio ja hännän
kiinnitys. Pitkä häntä, hyvät raajat ja tassut, liikkuu hyvin, hieman liian iloisella hännällä. Hyvä väri
ja luonne.
NUO ERI1 SA
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/2015
19 kk, tumma tiikeri, kookas, hyvänmallinen sopivalla luustolla. Rodunomainen kaunis pää, tummat
silmät, hieman isohkot korvat, kaunis kaula. Hyvin rakentunut etuosa, hyvä runko, tasapainoiset
kulmaukset, pitkä häntä. Liikkuu hieman sidotusti tänään, kaipaisin askelpituutta, hyvä luonne ja
esitys, parempi seisoessa kuin liikkeessä.
AVO ERI1 SA
VALIOLUOKKA
Alder Glade’s Alonso FI47620/11
5,5 v, hyvän värinen keltainen, kookas uros, hyvänmallinen riittävän kompakti. Hyvä pää, oikea
ilme ja harmaantunut maski, oikeat silmät ja korvat. Kaunis kaula, hyvänmallinen etuosa, hyvät
kulmaukset takana, hyvä ylälinja. Liikkuu oikein, mutta hieman haluttomasti tänään, erinomainen
luonne ja esitys.
VAL ERI
Edendane’s News Flash FI27850/14
2,5 v, kookas, sopivaluustoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet, kaunis pää, kaikkineen
yksityiskohtineen, ok korvat. Erinomainen kaula, etuosa ja runko. Tasapainoinen hyvin
kulmautunut, hyvät taajat ja tassut. Liikkuu hyvällä potkulla, mutta tänään turhan korkealla
askeleella. Erinomainen luonne ja esitys.
VAL ERI2 SA PU2 VACA
Euro Power Future Lord RKF3335406
5 v, kookas, erinomaisella luustolla ja substanssilla, vahva silti elegantti uros, jolla hyvin kaunis
siluetti seistessä. Kaunis rodunomainen maskuliininen pää, vahva kuono, tummat silmät, hieman
isohkot korvat. Vahva kaula, erinomainen etuosa, syvä ja leveä eturinta. Hyvä ylälinja häntä. Hyvin
kulmautunut, liikkuu hieman haluttomasti, hyvä luonne ja esitys.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB HeW-16 VSP
Euro Power Hanoi Rock FI40485/13

3,5 v, vahva substanssia omaava kookas uros, jolla hyvä luusto. Kaunis pää, tummat hieman syvällä
sijaitsevat silmät, hyvä maski. Hyvä kaula, tasapainoisesti hyvin kulmautunut, hyvänmallinen
runko, vahva eturinta. Liikkuu ok, saisi olla enemmän takapotkua, hyvä väri, luonne ja esitys.
VAL ERI4 SA
Ganteus Alfa Americano II Decimo SE48785/2013
Kookas erinomaista tyyppiä oleva vahva uros, jolla hyvä pää, hieman kupera kuonon selkä ja
hieman roikkuva huulitasku. Erinomaiset silmät, kaula, vahva syvä rintakehä, hyvän mallinen
runko, hyvä lantio ja häntä, raajat ja tassut. Hyvä askelpituus ja vauhti, hieman turhan korkeat
etuliikkeet. Hyvä väri, karva, luonne ja esitys.
VAL ERI3 SA PU3 SERTI FI MVA
Red Rublev Let’s Go Crazy FI38403/13
3,5 v, kookos, hyvällä luustolla, erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla vahva uroksen pää, hyvät
silmät, ok korvat. Erinomainen kaula ja rintakehä, hyvä ylälinja, hyvä häntä ja kintereet. Liikkuu
hyvällä askelmitalla aavistuksen kapeasti takaa. Hyvä väri, luonne ja esitys.
VAL ERI
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
Melkein 14 kk, hyväkokoinen sopiva luustoinen, hyvänmallinen juniorinarttu, jolla hyvä pää ja
ilme, tänään hieman avoimet luomet. Pitkä kuiva kaula, hyvät lavat, hieman pysty olkavarsi, hyvät
takakulmaukset. Korkeat kintereet, hyvät raajat ja tassut. Liikkuu ok, hyvä karva, tiikeriväri, luonne
ja esitys.
JUN ERI
C’mon Uriah Heep FI22543/16
11 kk, hyvän kokoinen, riittävällä luustolla, hyvin feminiininen narttu, joka tänään vielä pahassa
kehitysvaiheessa ja epävarma. Kaunismuotoinen nartun pää, jossa kauniit tummat silmät, oikea
kuono ja huulet. Feminiininen pitkä kaula, hyvänmallinen runko, kaipaa vielä eturintaa ja rinnan
syvyyttä. Erinomainen ylälinja seistessä, hyvät raajat ja tassut, saisi olla puhtaampi pohjaväri,
koiralla valkoista takavarpaissa. Liikkuu anatomisesti oikein pitkällä askeleella, mutta kovin
epävarma itsestään, koira on hyvin käsiteltävä.
JUN EH
Danemate Athena FI52506/15
12 kk, tyylikäs erinomaista laatua oleva narttu, jolla riittävästi luusto. Hyvänmallinen nartun pää,
kauniit silmät, vahva kuono, hyvät korvat. Kaunis oikea kaula, erinomaisesti rakentunut,
tasapainoiset kulmaukset, rintakehä saisi ulottua pidemmälle. Liikkuu hyvin itseään kantaen, hyvä
luonne ja esitys.
JUN ERI3 SA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
JUN POISSA
Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15

14 kk, hyvänmallinen ja kokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä nartun pää, saisi olla
aavistuksen enemmän otsapengertä. Elegantti kaula, hyvänmallinen etuosa, hieman pitkä lanne,
hyvät kulmaukset, raajat ja tassut. Valkoista varpaissa, saisi olla puhtaampi pohjaväri rinnassa.
Liikkuu tänään vielä takakorkeasti ja saisi olla enemmän takapotkua, hyvä luonne ja esitys.
JUN ERI
Edendane’s I’m Kind Of Diamond FI55366/15
14 kk, korkea hyvin rakentunut narttu, jolla vahva luusto, feminiininen pää, jossa saisi olla selvempi
otsapenger, hieman isohkot ja alas kiinnittyneet korvat. Kaunis kaula, hyvänmallinen etuosa ja
runko, kaunis ylälinja seistessä, vahvat reidet. Hyvä häntä ja kintereet, liikkuu hyvällä vauhdilla,
mutta askel saisi olla ulottuvampi. Seistessä hyvin kaunis, toivoisin puhtaamman pohjavärin, hyvä
luonne ja esitys.
JUN ERI
Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
14 kk, tyylikäs hyvin rakentunut narttu, jolla riittävästi kokoa ja luustoa. Hyvän mallinen pää, jossa
oikea rodunomainen ilme. Kaunis kaula, hyvä säkä, erinomaiset kulmaukset, joita koira ei osaa
vielä tänään täyttää edukseen liikkeessä. Hyvin kaunis neliömäinen siluetti seistessä. Liikkuu
rodunomaisesti, erittäin iloinen ja rodunomainen luonne, esitetään hyvin.
JUN ERI1 SA PN4 SERTI HeJW-16
Kibri-Lincoln Swedish Dancing Queen SE11627/2016
16 kk, tyylikäs hyvin rakentunut feminiininen narttu, jolla riittää kokoa, luustoa ja substanssia.
Kaunis nartun pää, oikeilla mittasuhteilla, hyvät silmät, erinomaiset korvat. Elegantti kaula, hyvät
kulmaukset edessä, erinomaiset takana. Erinomaiset ylälinja ja häntä, hyvät raajat ja tassut. Liikkuu
rodunomaisesti hyvällä tasapainolla, hyvä karva ja väri, luonne ja esitys.
JUN ERI2 SA VASERT
Red Rublev Never Never Land FI56149/15
13 kk, hyvin värjäytynyt tiikerijuovainen narttu, rodunomainen siluetti. Feminiininen, vielä hiukan
kevyt pää, hyvänväriset silmät, luomet saisi olla tiiviimmät, hyvä kuono, hiukan suora etuosa.
Hyvämallinen runko, erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu mielellään hyvällä vauhdilla ja hyvällä
askelmitalla. Hyvä luonne ja esitys.
JUN ERI
Red Rublev No Doubt FI56150/15
13 kk, tyylikäs hyvin narttumainen, silti kookas ja erinomaisella luustolla oleva narttu, jolla kaunis
nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet, kaunis maski, hyvät silmät, vahva kuono. Erinomainen kaula,
erinomainen runko, hyvä ylälinja, erinomaiset kulmaukset. Hyvät raajat, tassut, väri, luonne ja
esitys.
JUN ERI4 SA
NUORTENLUOKKA
Blaaholms Rubin DK09615/2015
19 kk, hyvänkokoinen, vahvalla luustolla oleva hyvänmallinen narttu, joka tänään erittäin vaalean
värinen ja keskellä karvanvaihtoa. Hyvänmallinen kokonaisuus, hyvä nartun pää, saisi olla vielä
tummempi maski, hyvä ilme, tummat silmät, vahva kuono, oikeat korvat. Kaunis kaula, hyvä runko,
erinomaisesti kulmautunut takaa. Liikkuu mielellään hyvin itseään kantaen, vahvalla potkulla.
NUO ERI1 SA

Dogiwogin Isabella Rossellini FI30886/15
19 kk, hyvin värjäytynyt tiikerinarttu, jolla riittävästi kokoa ja luustoa, tänään vielä hieman kevyt ja
kapea. Rodunomainen nartun pää, hyvä maski, korvat ja elegantti kaula. Hyvänmallinen etuosa,
saisi olla enemmän polvikulmaa. Liikkuu hyvällä askelmitalla, hieman korkeasti edestä ja kapeasti
takaa, hyvä luonne ja esitys.
NUO ERI3
Hoppingham’s I’m Gossip Hot Gossip FI28768/15
19 kk, hyvänvärinen keltainen narttu, jolla korrekti tumma maski, kauniit tummat silmät, hyvä
kuono, saisi olla enemmän otsapengertä, hieman isot korvat. Erinomainen kaula, hyvin rakentunut
etuosa, vahva ylälinja, erinomaisesti kulmautunut, pitkä häntä. Hyvät raajat ja tassut, hyvä luonne ja
esitys.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s I’m Hearsay Hot Hearsay FI28767/15
20 kk, erinomaista tyyppiä, tumma tiikerijuovainen narttu, jolla rodunomainen profiili. Tyylikäs
nartun pää, erinomaiset silmät, hyvä kuono ja maski, isohkot korvat. Elegantti hieman pysty kaula,
hyvä säkä, erinomaisesti kulmautunut, hyvät raajat ja tassut. Hyvänmallinen ja substanssia omaava
runko, rodunomaiset liikkeet, hyvä luonne ja esitys.
AVO ERI2 SA
Nordiccool Arctic Light FI33175/14
2,5 v, kookas, silti elegantti narttu, jolla hyvä luusto. Vahva nartun pää, rodunomainen ilme, hyvä
tumma maski, tummat korrektit silmät. Hyvä kaula, erinomainen etuosa ja hyvin täyttynyt runko,
hyvät kulmaukset. Oikeat häntä, hyvät tassut, liikkuu hyvällä potkulla vielä hieman tasapainoa
etsien. Hyvä luonne, hyvä tiikeriraidoitus tummalla pohjavärillä, hyvä esitys.
AVO ERI1 SA
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
4 v, tyylikäs narttu, hyvä koko, riittävä luusto, saisi olla vielä enemmän substassia. Hyvä nartun
pää, hieman pysty kaula. Hyvät kulmaukset, hieman suora alalinja, liikkuu ok, hyvä luonne ja
esitys.
VAL ERI
Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
4,5 v, kookas silti elegantti narttu, jolla riittävästi luustoa. Hyvät mittasuhteet, erinomaiset
kulmaukset, hyvä runko, hyvä väritys. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten hyvällä työnnöllä.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB HeW-16 ROP
Euro Power Glitter FI34936/12
4 v, tiikerinarttu, jolla hyvä väri, tumma maski alkaa jo harmaantua, kaunis pää, vahva kuono,
isohkot korvat. Vahva etuosa, pitkä lanne, vahva luusto, hyvät raajat ja tassut. Tänään kovin
huolettomat sidotut liikkeet, erityisesti takaa, koira on parempi seistessä. Hyvä luonne ja esitys.
VAL EH

Euro Power Helsinki Rock FI40488/13
3 vuotias, hyvin rakentunut narttu, jolla voimakas runko. Hyvänmallinen pää, jossa hyvä ilme,
mutta saisi olla korostuneempi otsapenger, oikeat silmät ja kuono, hyvät korvat, kaula ja ylälinja.
Erinomaisesti kulmautunut edestä, hyvät kulmaukset takana. Liikkeessä saisi olla enemmän
takapotkua, kaunis tumma kultainen pohjaväri, hyvä karva, luonne ja esitys.
VAL ERI
Euro Power Hurriganes Rock FI40489/13
3 vuotias, hyvin rakentunut tyylikäs narttu, jolla riittävästi korkeutta ja luustoa. Kaunis nartun pää,
hyvät maski, kuono ja silmät, luomet saisi olla tiiviimmät. Erinomainen kaula ja etuosa, hyvä runko
ja kulmaukset. Liikkuu kevyesti hieman pehmeillä ranteilla ja saisi olla hieman enemmän
takapotkua. Kaunis väri, hyvä luonne ja esitys.
VAL ERI3 SA PN3
Liebe Doggen One Golden Girl SE53428/2013
Hyvänmallinen elgantti narttu, jolla riittää korkeutta ja luustoa, saisi olla hieman enemmän
substanssia. Hyvänmallinen nartun pää, jossa kauniit silmät, mutta liian näkyvä huulitasku.
Erinomainen kaula ja etuosan rakenne, saisi olla täyttyneempi eturinta. Erinomaiset kulmaukset,
liikkuu vaivattomasti hyvällä pitkällä askeleella, kaunis väri, hyvä luonne ja esitys.
VAL ERI
Red Rublev Heart Killer FI11927/13
4 vuotias, tyylikäs narttu, jolla oikeat mittasuhteet, hyvä vahva nartun pää, ehkä aavistuksen liikaa
huulia. Erinomainen kaula ja etuosa, hyvänmallinen runko, vahva ylälinja. Erinomaisesti
kulmautunut, liikkuu hyvin, hyvä luonne ja esitys.
VAL ERI
Samuraiwood’s Jaguar Dream FI46937/14
2 vuotias, tyylikäs narttu, jolla erinomainen sukupuolileima, hyvin rakentunut, oikeilla
mittasuhteilla, vahva nartun pää, hieman avonaiset luomet. Hyvät kulmaukset, vahva eturinta, hyvät
raajat ja tassut. Liikkuu mielellään, hyvällä potkulla, hyvä väri, luonne ja esitys.
VAL ERI4 SA
Smalltall’s Forever Yours SE49604/2014
3 vuotias, tyypiltään erinomainen narttu, jolla riittää kokoa, luustoa ja massaa. Kaunis nartun pää,
oikeilla mittasuhteilla, kauniit tummat silmät, oikeat korvat, erinomainen kuono, hyvät huulet.
Erinomainen kaula, erinomainen etuosa ja ylälinja, erinomaisesti kulmautunut. Hyvät raajat ja
tassut, hyvä häntä. Liikkuu kevyesti hyvällä potkulla, hyvä väri, luonne ja esitys.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Delilah FI41627/08
8 v, veteraaninarttu, arvokkaasti jo harmaantunut, hyvän kokoinen, hyvässä massassa, hyvät
mittasuhteet ehkä aavistuksen pitkä lanne. Hyvä pitkä nartun pää, jossa oikea kuono, hyvät silmät,
hieman isot korvat, hyvä kaula. Hieman pysty olkavarsi, erinomaiset kulmaukset takana. Hyvät
raajat, tassut ja häntä, liikkuu hyvin ikäisekseen, onnittelut omistajalle.
VET ERI2
Delphidon’s Graceful Girl FI59471/09

8 vuotias, erinomaista tyyppiä oleva veteraani narttu, joka on edelleen erinomaisessa kunnossa.
Melkein täysin harmaantunut maski, erinomaisessa päässä, hyvät silmät, kaunis narttumainen ilme,
hyvät korvat. Erinomainen kaula, erinomainen etuosa, runko ja kulmaukset. Hyvät häntä, raajat ja
tassut, toivoisin puhtaamman pohjavärin. Liikkuu rodunomaisesti, hyvin itseään kantaen hyvällä
askeleella.
VET ERI1 SA HeVW-16 ROP-VET
Northwind Northern Light FI48204/08
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane’s
Erittäin tyylikkäitä tyyppejä, yhtenäinen ryhmä. Erinomaiset sukupuolileimat, erinomaista kokoa ja
luustoa omaavat koirat. Esiintyy kauniisti ryhmässä, onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV.
Kennel Euro Power
Tyylikäs ryhmä vahvankokoisista ja luustoisista. Kaikilla rodunomaiset päät, hieman isoilla
korvilla, tyypit ei enää saa mennä raskaammaksi. Erinomaiset sukupuolileimat, onneksi vahvat
nartutkin jäävät narttumaisiksi. Onnittelut kasvattajalle!
KASV3 KP
Kennel Hoppingham’s
Hyvännäköisiä koiria, kovin yhteläiset, samoine hyvine ja virheineen. Hyvät päät, hieman isohkot
korvat, tarvii aikaa vahvistuakseen. Liikkuu hyvällä askelmitalla ja esiintyy nätisti yhdessä,
onnittelut kasvattajalle!
KASV4 KP
Kennel Red Rublev
Kaunis ryhmä kookkaista vahvoista koirista. Selvät sukupuolileimat, hyvät päät, hieman isot korvat.
Hyvänmalliset rungot, erittäin kiva luusto ja suuret raajat ja korrektit tassut. Hyvät värit, nätti
ryhmä, onnittelut kasvattajalle!
KASV2 KP

tuomari: Tapio Eerola
musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
12 kk, hyvät mittasuhteet, ikäisekseen normaalisti kehittynyt. Hyvä pää, silmät, korvat, purenta ok,
hieman löysät alahuulet, sopiva rintakehän vahvuus. Riittävät kulmaukset, sujuvat liikkeet, hieman
jäykät takana.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI HeW-16 HeJW-16 VSP

Finskilän Adjutant FI10162/16
12 kk, hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, silmät, korvat, purenta ok, melko voimakkaat
huulet. Riittävä rintakehän vahvuus, hyvät kulmaukset. Epävakaat etuliikkeet, vielä voimattomat ja
jäykät takaliikkeet.
JUN EH3
Finskilän Admiral FI10160/16
12 kk, erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, hyvät silmät, korvat, purenta ja huulet,
puutteellinen kirsupigmentti. Hyvä rintakehän ja raajojen vahvuus, erittäin hyvät kulmaukset. Vielä
hieman epävakaat etuliikkeet ja hieman jäykät takaliikkeet.
JUN ERI2
Mi’havana Lancelot FI18716/16
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Happy Harlekin’s Bill FI55677/13
Mittasuhteiltaan melko hyvä, hyvä pää, hieman kevyet korvat, silmät, purenta ok. Voimakas
rintakehä ja raajat, pystysuorat välikämmenet, pystyt olkavarret, erittäin hyvät kulmaukset.
Kinnerahtaat ja ulospäin kiertyneet takaliikkeet, askelpituus riittävä.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
C’mon Pleace Be My Star FI46582/13
Voimakas tyyppi, oikeat mittasuhteet, leveähkö kallo, hyvät silmät, korvat, etuhampaiden rivi
epätasainen, huulet ok. Hieman etuasentoiset lavat ja pystyt olkavarret, hyvä rintakehä, raajat ja
takaosa. Liikkuu suoraan, askelpituus hyvä.
VAL ERI2 SA PU3 VACA
Dane Khan Milo FI38519/11
Mittasuhteiltaan oikea, sopiva kallon leveys, voimakkaasti erottuva niskakyhmy, silmät, korvat,
purenta ok, kovin pienet hampaat, melko löysät alahuulet. Sopiva rintakehän voimakkuus, hyvät
kulmaukset edessä, erittäin hyvät takana, pystysuorat välikämmenet. Sisäkierteiset etuliikkeet,
keskipitkät askeleet, liikkeessä häntä kiertyy sivulle.
VAL EH
Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
Kookas voimakas tyyppi, kaunis pää, hyvät silmät, korvat, purenta. Voimakas syvä rintakehä,
hieman pystyt lavat, turhan pysty lantio, hyvät takakulmaukset. Liikkeessä selkä antaa hieman
periksi ja kovin heiluvat kintereet.
VAL EH
Grand Oak’s Wannab Happyharlekin FI46126/12
Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. Voimakas rintakehä,
erinomaiset kulmaukset. Liikkuu pitkin vetävin askelin, kinnerahtaasti ja heiluen takaa.
VAL ERI1 SA PU2 CACIB

Grand Oak’s Vin Diesel FI46124/12
Erittäin kookas, sopivan voimakas, melko järeä kallo, silmät, korvat ok, tasapurenta. Voimakas
rintakehä ja raajat, erinomaiset kulmaukset, pitkät askeleet, mutta liian tehoton takaa. Takaraajat
liikkeessä voimakkaasti uloskiertyvät.
VAL EH
Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
Hyvä koko, tyyppi ja mittasuhteet, sopiva pään leveys, mutta kovin voimakas otsapenger, silmät,
korvat, purenta ok, kovin pienet hampaat, alaetuhampaat aivan olemattomat. Hyvä rintakehä ja
raajat, erittäin hyvät kulmaukset, askelpituus riittävä, kauhovat korkeat etuliikkeet.
VAL ERI4 SA
Mi’havana Jafar At Hoppinghams FI48059/14
2 vuotias, voimakas tyyppi, sopiva koko, hyvä pää, silmät, korvat, purenta ok, niukka
kirsupigmentti. Voimakas rintakehä ja raajat, erittäin hyvät kulmaukset, pysty lantio. Askelpituus
hyvä, jäykät takaliikkeet.
VAL ERI3 SA PU4
Piistar Geronimo FI26607/09
Erinomainen tyyppi ja koko, 7-vuotias, silmät, korvat ok, purenta ok, 1 yläetuhammas irronnut.
Hyvä rintakehä ja raajat, erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu jäykästi takaa, muuten suoraan.
VAL EH
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Vergilius FI56907/08
VET POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
C’mon Rumor Has It FI55693/15
JUN POISSA
Danemanian Drama Queen FI46723/15
15 kk, vielä melko kevyt, mittasuhteiltaan oikea, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. Riittävä
rintakehä ja raajojen vahvuus. Erittäin hyvät kulmaukset, liikkuu suoraan, askelpituus hyvä.
JUN ERI3
Finskilän Ace For Hainaron FI10158/16
12 kk, voimakas erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet. Järeä pää, jossa oikeat linjat, silmät,
korvat, purenta ok, niukka kirsupigmentti. Erittäin hyvät rintakehä, raajat ja kulmaukset. Liikkuu
suoraan, pitkin askelin.
JUN ERI2 SA VASERT
Finskilän Administrator FI10159/16
Oikeat mittasuhteet, melko hyvä pää, hieman sisään kiertyneet alaluomet, silmät, korvat, purenta
ok, suuret hampaat. Erittäin voimakas rintakehä, pystyt lavat ja hieman lyhyt kaula, pysty lantio,
kapea reisi. Tyydyttävät takakulmaukset, kinnerahtaat takaliikkeet, keskipitkät askeleet.

JUN EH4
Finskilän Ambrosia FI10156/16
12 kk, erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok, hieman
löysät alaluomet. Voimakas runko ja raajat, erinomaiset kulmaukset. Leveät takaliikkeet,
erinomainen askelpituus.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI HeJW-16
Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Bonel I’m Beautiful FI31659/15
18 kk, hyvä tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. Hyvä rintakehä ja
raajojen vahvuus, hieman periksi antavat värikämmenet, aavistuksen pystyt lavat ja lantio. Ahtaat
takaliikkeet, liikkuu suoraan edestä, askelpituus hyvä.
NUO ERI2
Genedda Femme D’état FI19219/15
18 kk, kookas, erittäin hyvä tyyppinen, kaunis pää, kevyet korvat, silmät, purenta ok. Voimakas
rintakehä ja raajat, eturaajat eivät sivulta katsottuna aivan suorat, erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu
vähän löysästi, mutta pitkin askelin.
NUIO ERI1 SA
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Kookas ja voimakas, komea pää, hieman sisäänpäin kiertyneet alaluomet, silmät, korvat, purenta
ok. Voimakas rintakehä ja raajat, erinomaiset kulmaukset, luonnottoman lyhyet ja korkeat käpälät.
Pehmeä ohut karvapeite, liikkuu pitkin askelin.
NUO EH3
AVOINLUOKKA
C’mon Queen Of The Ring FI55887/14
2 v, riittävän kokoinen, hyvä pää, silmät, purenta, kevyet korvat. Sopiva rintakehän vahvuus, pystyt
olkavarret, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Liikkuu pitkin askelin, hieman jäykästi
takaa.
AVO ERI3
Genedda Eau De Rose FI55764/14
Kevyehkö, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, hieman löysät huulet, silmät ja purenta ok. Riittävä
rintakehän vahvuus, lavat, olkavarret ja lantio pystyt, hyvät takakulmaukset, leveät uloskiertyvät
etuliikkeet, jäykkä takaa. Liikkeessä lähes rullalle kiertyvä häntä, hieman ujo käytös.
AVO EH
Glistening Chikago Fortune FI11122/15
Oikeat mittasuhteet, hyvä koko, oikealinjainen pää, hieman järeä kallo, silmät, korvat, purenta ok.
Hyvä rintakehän vahvuus, pysty lantio, erittäin hyvät kulmaukset. Ahtaat heiluvat takaliikkeet,
askelpituus hyvä.
AVO EH4

Happy Harlekin’s Elle Driver FI55679/13
Kookas, voimakas, nartuksikin melko pitkä. Kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. Voimakas
rintakehä ja raajat, pysty lantio, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu pitkin askelin.
AVO ERI2
The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
Oikeat mittasuhteet, erittäin hyvä tyyppi, oikealinjainen leveä pää, silmät, korvat, purenta ok.
Niukka kirsupigmentti, erinomainen rintakehä, raajat ja kulmaukset. Sisäkierteiset etuliikkeet,
askelpituus hyvä.
AVO ERI1 SA
VALIOLUOKKA
Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. Erinomainen
rintakehä, raajat, välikämmenet ja kulmaukset. Oikea lantion asento ja pituus, moitteettomat
käpälät. Pitkät askeleet ja sujuvat liikkeet.
VAL ERI4
Genedda D’amour Déesse FI48607/14
Oikeat mittasuhteet, erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää, hieman vaaleat silmät, korvat, purenta ok.
Sopiva rintakehän vahvuus, hieman niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset, pysty lantio, hyvät
käpälät. Keskipitkät askeleet, jäykät ja voimattomat takaa.
VAL EH
Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
7 – vuotias, kookas, mittasuhteiltaan nartuksikin selvästi pitkä. Oikealinjaisessa päässä uroksen
leima, hieman löysät alaluomet, voimakas syvä rintakehä, silmät, korvat, purenta ok. Pitkä lanne,
pysty lantio, erittäin hyvät kulmaukset. Pitkät askeleet, tehottomat takaliikkeet.
VAL EH
Grande Gremin’s Fabulous Florestina FI48547/14
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää, hyvät silmät, korvat, purenta. Erittäin hyvä
rintakehä ja kulmaukset. Ahtaat takaliikkeet, moitteeton askelpituus.
VAL ERI3 SA PN4
Grandisons Judgement Day SE30577/2013
3- vuotias, erittäin hyvä tyyppi, kaunis pää, kevyet korvat, silmät, purenta ok, erinomainen
pigmentti. Erinomainen rintakehä ja kulmaukset. Liikkuu sujuvasti pitkin askelin, hieman
harmaansuttainen harlekiiniväritys.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Hoppingham’s Rhythm’n Diamonds FI44081/14
Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää, vaaleahkot silmät, kevyet korvat, purenta ok.
Erinomainen rintakehä, raajat ja kulmaukset. Liikkuu suoraan, pitkät askeleet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB HeW-16 ROP
Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14

Kookas, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, silmät, korvat, purenta ok. Voimakas rintakehä, hyvä
takaosa, pystyt olkavarret, liioitellun lyhyet käpälät, pysty lantio. Jäykät tehottomat takaliikkeet.
VAL EH
VETERANILUOKKA
Catapha’s Cheree FI17256/08
Vajaa 9 v, erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää, kevyet korvat, silmät, purenta ok.
Erinomainen rintakehä ja takaosa, erittäin hyvät kulmaukset, myös edessä, eturaajojen luusto
kevyehkö. Liikkuu suoraan, askelpituus hyvä.
VET ERI1 ROP-VET HeVW-16
KASVATTAJALUOKKA
Kennel C’mon
KASV EI ESITETTY
Kennel Finskilän
Melko tasainen ryhmä, samankaltaiset mittasuhteet, pään tyypit ja anatomia. Erinomaisen hyviä
liikkujia.
KASV1 KP ROP-KASV.
Kennel Genedda
Melko tasainen ryhmä, lieviä eroja pään tyypissä ja vahvuudessa ja anatomioissa. Melko
samankaltaiset liikkeet.
KASV3
Kennel Grand Oak’s
Melko tasainen ryhmä, voimakkaat pään tyypit ja rungot, anatomioissa lieviä eroja. Askelpituudet
samankaltaisia.
KASV2

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C’mon Reason To Believe FI55697/15
Erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, järeä oikealinjainen pää, silmät, korvat, purenta ok.
Erinomainen rintakehä, raajat ja kulmaukset. Erinomaiset liikkeet, kehätottumuksen puute ja
jännittyneisyys näkyvät liikkeiden hätäisyytenä.
JUN ERI2 SA PU4
Diggimainen Satasalamaa FI54291/15

Erittäin hyvät koko, tyyppi ja mittasuhteet, komea pää, silmät, korvat, purenta ok. Erinomainen
rintakehä ja raajat, erittäin hyvin kulmautunut edestä, hieman niukemmin takaa. Ahtaat takaliikkeet
jotka myös jäykät, askelpituus ok.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT HeJW-16
Doggimainen Sibeliukse Kullervo FI53918/15
Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Voimakas oikealinjainen pää, silmät, korvat, purenta ok.
Riittävä rintakehän vahvuus, vahvat raajat, erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu suoraan, keskipitkät
askeleet.
JUN ERI4
Grandelux Hey Brother SE52997/2015
Kookas, erittäin hyvän tyyppinen, leveä pää, järeä kallo, silmät, korvat, purenta ok. Erittäin
voimakkaat rintakehä ja raajat, erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu suoraan, pitkät askeleet.
JUN ERI3 SA
Grandelux High Hopes SE52996/2015
Hyvä tyyppi, komea pää, silmät, korvat, purenta ok. Sopiva rintakehä ja raajojen vahvuus, erittäin
hyvät kulmaukset, hieman pysty lantio ja seisoo mielellään takaraajat rungon alla. Voimakkaan
sisäkierteiset etuliikkeet, liikkeessä kaareva ylälinja.
JUN EH
Grandelux Highway To Hell SE52998/2015
Hyvä tyyppi ja koko, oikeat mittasuhteet, vahva oikealinjainen pää, silmät, korvat, purenta ok.
Sopiva rintakehän vahvuus, erittäin hyvät kulmaukset, pysty lantio, sivulta katsottuna eturaajat eivät
ole aivan suorat. Liikkuu ahtaasti takaa ja myöskin jäykästi, keskipitkät askeleet.
JUN EH
NUORTENLUOKKA
Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Kookas komea erittäin hyvää tyyppiä oikeilla mittasuhteilla. Komea pää, silmät, korvat, purenta ok.
Erinomainen rintakehä, raajat ja kulmaukset, kevyesti periksi antavat välikämmenet. Liikkuu pitkin
askelin, hieman löysästi edestä.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB HeW-16 ROP
AVOINLUOKKA
Doggimainen Katto Kassinen FI48613/13
Oikeat mittasuhteet, hyvä tyyppi, melko hyvä pää, silmät, korvat, purenta ok, löysät huulet, melko
matala rintakehä, hyvät kulmaukset edessä, niukemmat takana. Pysty lantio, ahtaat ja holtittoman
veltot takaliikkeet, kapeat löysät etuliikkeet.
AVO T
VALIOLUOKKA
Genedda Bien Fait FI44980/12
Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, voimakas, oikealinjainen pää, silmät, korvat, purenta ok.
Voimakas rintakehä, erittäin hyvin kulmautunut edestä, niukemmin takaa, pysty lantio. liioitellun
lyhyet ja korkeat käpälät, liikkuu pitkin askelin, vähän veltosti takaa.

ERI1 SA PU3 VACA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. Ikään sopiva
rintakehän vahvuus, erinomaiset kulmaukset. Askelpituus hyvä, liikkuu suhteellisen suoraan.
JUN ERI2 SA PN4
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, päänlinjat lähes yhdensuuntaiset, silmät, korvat, purenta ok.
Voimakas rintakehä ikäisekseen, erittäin hyvät kulmaukset edessä. Pysty lantio, hieman niukat
takakulmaukset, kovin ahtaat ja voimattomat takaliikkeet, askelpituus hyvä.
JUN EH4
Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, voimakas, riittävän pitkä pää, melko voimakkaat kulmakaaret, silmät,
korvat, purenta ok. Erittäin hyvät rintakehä, raajat ja kulmaukset. Liikkuu hyvin, pitkät askeleet.
JUN ERI3
Grandelux Hot Stuff SE53001/2015
14 kk, moitteeton tyyppi ja koko, oikeat mittasuhteet, kaunis pää. Hyvä rintakehä ikäisekseen,
erinomaiset kulmaukset. Hieman ohut ja pehmeä karvapeite. Liikkuu hyvin, pitkät askeleet.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT HeJW-16
AVOINLUOKKA
Coeur De Lion D’hongrie Fortuna 4U Finland MET.DOG452/15
Roteva, jo hieman raskaan yleisvaikutelman tekevä, mittasuhteiltaan melko pitkä. Järeä pää, silmät,
korvat, purenta ok. Voimakas syvä rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu
pitkin askelin.
AVO EH2
Grandisons Kinetic Energy SE55285/2014
Paineistuneesti käyttäytyvä. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok.
Voimakas vähän lyhyt rintakehä, erittäin hyvät kulmaukset, pysty lantio. Askelpituus hyvä, liikkuu
hieman jäykästi.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Astoria RKF4015031
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. Erinomainen rintakehä,
raajat ja kulmaukset. Liikkuu leveästi edestä, pitkät vetävät askeleet.
VAL ERI2 SA PN2 SERTI VACA
Bonel Dana Sofia FI46981/11

Kookas, hyvätyyppinen, hieman tyylitön pää, melko voimakkaat kulmakaaret, silmät, korvat,
purenta ok, erittäin pienet etuhampaat. Voimakas rintakehä, pystyt olkavarret ja lantio, hyvät
takakulmaukset. Liikkuu suoraan, askelpituus hyvä.
VAL EH
Bonel Daylight Princes Åsa FI46982/11
Hyvä tyyppi ja koko, oikealinjainen pää, silmät, korvat, purenta ok. Voimakas, erittäin syvä
rintakehä, hieman pystyt lavat, pitkä säkä, pitkä lanne, pysty lantio. Erinomaiset takakulmaukset,
liioitellun lyhyet ja korkeat käpälät. Epävakaat etuliikkeet, jäykät tehottomat takaliikkeet,
askelpituus hyvä.
VAL EH4
Bonel Diamante Celeste FI46987/11
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, lievästi erisuuntaiset kuonon ja kallon linjat, korvat ja purenta ok,
löysät alahuulet. Erinomainen rintakehä, erittäin hyvät kulmaukset, pysty lantio. Vasemmassa
takaraajassa hermovärinä. Liikkuu jäykästi takaa, askelpituus hyvä.
VAL EH
C’mon One And Only FI50958/13
Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen pää, silmät, korvat, purenta ok.
Erinomainen rintakehä, raajat ja kulmaukset. Liikkuu suorasti, pitkät askeleet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB HeW-16 VSP
Queeni Vom Frankenland FI13257/15
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, oikealinjainen pää, silmät, korvat, purenta ok. Hyvä rintakehä ja raajat,
hieman periksi antavat välikämmenet. Hyvät kulmaukset, pysty lantio, hieman epävakaat
etuliikkeet, hieman jäykkä ja tehoton takaa.
VAL ERI3
VETERAANILUOKKA
Bonel Zara Odessa FI46709/07
9-vuotias, hyvä tyyppi ja mittasuhteet, oikealinjainen pää, silmät, korvat, purenta ok. Voimakas
rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu pitkin askelin.
VET ERI1 ROP-VET HeVW-16
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Bonel
Melko tasainen ryhmä, yhtenevät pään tyypit, vahvuudet ja anatomia. Liikunnan tehokkuudessa
eroja.
KASV3
Kennel Doggimainen
Tasainen ryhmä, yhtenevät pään tyypit, vahvuudet, anatomia ja liikunnat.
KASV1 KP ROP-KASV.
Kennel Grandelux
Tasainen ryhmä nuoria koiria, yhtenevät pään tyypit, mittasuhteet ja vahvuudet, anatomioissa eroja.
KASV2 KASV.

