
Mynämäki 15.5.2016
tuomari: Mervi Raisaari

keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12
Erinomaista tyyppiä oleva 4-vuotias uros, jolla kauniit rungon ääriviivat, hyvä luuston vahvuus. 
Kallo voisi olla aavistunksen kapeampi, hyvät pään tasot & huulikulma, hyvät korvat. Hyvät 
kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

Edendane’s News Flash FI27850/14
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvät pään tasot, hyvä huulikulma, mutta huulia runsaasti. 
Hyvä eturinta, liikkeessä hyvä säkä, hyvät kulmaukset & käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2

Red Rublev Let’s Go Crazy FI38403/13
Erinomaista tyyppiä oleva uros, hyvä kallo, mutta kuonossa kyömy, hyvä huulikulma, valitettavasti 
vasemman puoleinen alakulma hammas pureutuu ikeneeseen, joka määrää palkintosijan. Liikkuu 
erinomaisesti, eriomainen koira kauttaaltaan, mutta kulmahampaan asentovirhe valitettavasti 
hylkäävä.
VAL HYL

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Samuraiwood’s Jamaica Rio Bueno FI46936/14
Erinomaista tyyppiä oleva nuori narttu, joka tarvitsee vielä itsevarmuutta. Pään tasot eivät aivan 
yhtenevät, hyvä kallo & silmät, kuono-osa saisi olla vahvempi, hyvä huulikulma, maski naamassa 
voisi olla parempi. Eturinta saa vielä kehittyä, hyvä rintakehä. liikkuu hyvällä askelpituudella, 
tasapainoisesti, tiiviit käpälät.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Nordiccool Arctic Light FI33175/14
Erittäin hyvän tyyppinen narttu, joka kauttaaltaan saisi antaa vahvemman vaikutelman. Pään tasot 
eivät yhteneväiset, hyvä purenta & huulikulma, hyvä maski. Hyvä eturinta & rintakehän muoto. 
Liikkeessä köyristää lannetta, muuten hyvät liikkeet. Hyvä brindle väritys, tiiviit käpälät.
AVO EH2

Red Rublev Lipstick Jungle FI38408/13



Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jossa oikea rungon vahvuus. Hyvät pään tasot & huulikulma, hyvä
maski & purenta. Hyvä rintakehän muoto & syvyys, tiiviit käpälät, liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Coladan Teppo FI5396/15
Erittäin hyvän tyyppinen 9kk vanha uros, joka vielä kovin pentumainen. Pään tasot eivät 
yhteneväisiä, huulikulma saisi olla parempi, hyvä rintakehä, hyvä luusto vahvuus, eturinta saa vielä 
täyttyä. Liikkeet saavat vielä vakiintua, tiiviit käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys, kiva luonne.
JUN EH1

VALIOLUOKKA

Dane Khan Milo FI38519/11
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet, pään tasot eivät aivan yhtenevät, 
hyvä huulikulma, silmät saisivat olla tummemmat, hyvän muotoiset. Hyvä eturinta & rintakehä, 
hyvä rungon syvyys. Erinomaiset liikkeet kauttaaltaan, hyvä musta karvapeite, tiiviit käpälät.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvät mittasuhteet & luuston vahvuus. Erinomainen pää & 
ilme, hyvät pään tasot & huulikulma. Hyvä eturinta & rintakehän syvyys. Liikkeessä koiran 
selkälinja pettää, mutta liikkuu hyvällä askelpituudella, tiiviit käpälät.
VAL ERI2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Bonel I’m Pretty One FI31661/15
Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla hieman leveä kallo, hyvä kuono-osa, huulikulma & purenta, 
kauniit silmät, avoimet korvat. Ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, hieman ahdas takaa, 
etuliikkeet ok, liikkuu hyvällä askelpituudella. Vielä kesken kehityksen, tiiviit käpälät, hyvä 
karvapeite.
JUN EH1

Jättiläisen Inari Pink FI33035/15
Vuoden ikäinen pienikokoinen narttu, joka saisi kauttaaltaan olla vahvempi. Hyvä kallo, otsapenger
saisi olla kehittyneempi, hyvä purenta. Eturinta saisi olla kehittyneempi, hyvä rintakehä, syvyyttä 
saisi olla enemmän. Liikkuu hyvin edestä & takaa, sivusta liike saisi vielä tasapainottua. Tiiviit 
käpälät, hyvä luonne.
JUN H



AVOINLUOKKA

Genedda Créme De la Créme FI38438/13
3 –vuotias narttu, jonka päänlinjat saisivat olla paremmat, huulikulma saisi olla paremmin erottuva, 
kuono-osa saisi olla pidempi, korvat saisivat olla paremmin asettuneet. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella, tiiviit käpälät, hyvä luonne.
AVO EH1

Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla hyvät pään tasot, kauniit silmät, ilme & korvat, hyvä 
huulikulma. Hyvä eturinta, ylälinja saisi olla parempi sekä seistessä & liikkeessä. Kuroutunut 
vatsalinja, tiiviit käpälät, hyvä luonne.
AVO EH2

VALIOLUOKKA

C’mon Princess Of The Ring FI46583/13
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä runko ja luusto. Hyvä pää & ilme, osin tasapurenta, 
hyvä huulikulma. Hyvä rintakehä & eturinta, liikkuu hyvin kauttaaltaan, tiiviit käpälät.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

C’mon Tuff Enough FI12218/16
7 kk vanha, lupaava pentu, jolla hyväilmeinen pää, hyvä purenta. Eturaajoissa tällä hetkellä 
pehmeyttä, takaraajojen liikkeet vielä holtittomat. Hyvä luonne, tiiviit käpälät.
PEN1 KP ROP-PEN

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Horsebjerg Not A Bad Loser FI32508/15
Erittäin hyväntyyppinen pieni narttu, pään tasot lähes yhtenevät, hyvä purenta. Hyvä eturinta, 
rintakehän syvyys. Hyvin kulmautunut takaa, liikkeet ok, tiiviit käpälät.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Queeni Vom Frankenland FI13257/15



Erittäin hyväntyyppinen narttu, joka saisi olla kauttaaltaan kookkaampi. Kallo saisi olla kapeampi, 
kuono vahvempi, runsaasti huulia, huulikulma ei riittävä. Hyvä eturinta & rintakehä, polvikulma 
saisi olla parempi. Liikkeet hieman epävakaat, tiiviit käpälät.
NUO EH1


