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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Hyvä koko, erinomainen luusto, oikeat mittasuhteet, ikäisekseen sopiva pää, hyvä ilme. Oikea-
asentoiset raajat, kauniit tassut, pientä pehmeyttä ylälinjassa, kaunis tiikerijuovitus. Rauhallinen 
olemus.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP ROP-JUN

Red Rublev Mercury FI23647/14
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Euro Power Hanoi Rock FI40485/13
Hyvä luusto, urosmainen pää, jossa saisi olla selvempi otsapenger, hyvät luomet, turhan paljon 
huulia. Tiivis runko, hieman lyhyt lantio, hyvä keltainen väri. Liikkuu kohtuullisesti.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT

Euro Power Hey Boy Lets Rock FI40486/13
Oikea koko, hyvä luusto, hyvät mittasuhteet. erinomainen lantio, vahva uroksen pää, turhan löysät 
luomet, reilusti huulipusseja. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä keltainen väri.
NUO ERI2 SA PU3

Love-Dane's Just A Gigolo FI39364/13
Sopiva koko, hyvä luusto. Turhan avonaiset luomet häiritsevät ilmettä, turhan paljon huulipusseja.
Vielä kovin kapea edestä, kauniit tassut, pysty lantio, takaraajat jäävät rungon alle liikkeessä. 
Tumma tiikeriväritys.
NUO EH3

VETERAANILUOKKA

Great Master Macho Manolito FI35820/06
Sopiva koko,  riittävä luusto. Yhdensuuntaiset pääntasot, sopivasti huulia, charmantti ilme, seistessä
hyvä ylälinja. Oikea-asentoiset raajat, sopivat kulmaukset. Kaunis tiikeriväri, miellyttävä koira 
katsoa, mutta valitettavasti liikkeet ei tänään riitä.
VET EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade's Elowena FI20186/14



Kokoon sopiva luusto, lähes neliömäinen narttu, hyvä pitkä kaula. Olkavarsi voisi olla viistompi, 
hyvä leveä reisi. Nätit tassut, seistessä tasapainoinen runko. Liikkeissä taka-askel jää rungon alla. 
Pitkä kapea pää, otsapenger saisi olla selvempi, voisi kantaa korvansa kauniimmin, ilme saa tulla 
vielä doggimaisemmaksi. Hyvä tumma maski.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Euro Power Hurriganes Rock FI40489/13
Tyylikäs, vahva ja jäntevä, kaunis kaula, hyväilmeinen pää, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvät 
pään tasot. Runko ja raajat oikeissa paikoissa, liikkuu hyvin, kaunis väri.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT

AVOINLUOKKA

C'mon No Thanks I Am Fine FI18271/13
Vielä hyvin tyttömäiseltä vaikuttava hienopiirteinen neiti. Pitkä ja kapea pää, otsapenger pitäisi olla 
selvempi, pään pitäisi kauttaaltaan olla vahvempi. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, 
eturinta keskeneräinen. Koira vaikuttaa kovin keskeneräiseltä tähän luokkaan, josta palkintosija 
hyvä.
AVO H

Euro Power Helsinki Rock FI40488/13
Tyylikäs, jäntevä, vahva. Hyvä pää, tiiviit luomet, napakka hyvä runko. Oikea-asentoiset raajat. 
Liikkuu hyvin, kaunis syvä keltainen väri. Erittäin kaunis kokonaisuus.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP-1

Kiamar Dior Bella FI29428/11
Sivusta tyylikäs, pitkä kaula. Niukasti kulmautunut olkavarsi, sopivasti kulmautunut takaa. Edestä 
katsottuna erittäin kapea, kapeus näkyy myös etuliikkeissä. Hyvä pitkä pää, hyvät pään tasot, 
otsapenger saisi olla selvempi, hyvä keltainen väri.
AVO EH2

VALIOLUOKKA

Alder Glade's Lawella FI29950/11
Väritykseltään hieman vaatimaton, terverakenteinen narttu. Pitkä pää, jossa saisi olla selkeämpi 
otsapenger ja tummemmat silmät. Olkavarsi saisi olla viistompi. Liikkuu hyvällä pitkällä askeleella,
ei saa enää lihottaa.
VAL ERI1 SA PN3

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Euro Power
Homogeeninen ryhmä. Erinomaiset luustot, hyvät eturinnat, tiiviit rungot, erityisesti nartuilla 
huippuluokan ilmeet ja uroksetkin selvästi miehiä. Upeat värit, onnittelut, ilo katsella.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV



musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

Grande Gremin's Famous Freetrik FI48546/14
Keskikokoinen, keskivahva luusto. Oikea-asentoiset raajat, kauniit tassut. Hyvä pitkä pää, 
kohtuullisen hyvä otsapenger, hyvät luomet. Pentuiän kihara karva, hyvä musta väri. Rauhallinen 
olemus.
PEN1 KP ROP-PEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Grande Gremin's Fortunate Felinda FI48548/14
Keskikokoinen, keskivahva luusto, kapea pitkä pää. Polvikulma saisi olla selvempi, eturinta on 
vielä kovin keskeneräinen. Oikea-asentoiset raajat, hyvät tassut, kohtuullisen korkea häntä nartuksi. 
Kokomusta ilman valkoisia merkkejä.
PEN1 KP VSP-PEN

UROKSET

NUORTENLUOKKA

C'mon Please Be My Star FI46582/13
Urosmainen kokonaisuus, vahva pitkä urosmainen pää, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, huulet 
ylärajalla. Ikäiselleen hyvä eturinta, kaunis kaula ja säkä, riittävästi takapotkua, hyvät tassut. Hyvä 
musta väri.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

VALIOLUOKKA

Figaro V Grand Oak's Von Adamantium FI59699/11
Aikuinen uros, joka saisi käyttäytyä itsevarmemmin. Ei aivan yhdensuuntaiset pään tasot, turhan 
runsaasti huulia, liian avonaiset silmäaukot, hyvin raskas pää. Hyvä kaula, oikea-asentoiset raajat, 
hyvät tassut, antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman. Erinomainen harlekiiniväri.
VAL ERI1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Happy Harlekin's O-Ren Ishii FI55680/13
Kapea pää, kuono saisi olla vahvempi, ei aivan yhdensuuntaiset pään tasot. Turpeutta rungossa, 
rintakehä roikkuu kyynärpäitten alapuolella, köyristää lanneosaa. Lyhyt ja pysty lantio, kauniit 
tassut, hyvä musta väri, ilman valkoisia merkkejä. Ei tänään aivan näyttelykuntoinen.
JUN H



VALIOLUOKKA

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10
Keskitasoa ronskimpi narttu. Voimakas pää, jossa reilusti nahkaa ja huulia, hyvät pään tasot, hyvä 
leveä kuono. Kokoon sopiva luusto, vankat raajat. Ylälinja voisi kestää paremmin liikkeessä. 
Kaunis musta väri.
VAL ERI2 SA PN2

Ozaenas Rihanna FI53143/11
Jäntevä, tyylikäs, tänään aavistuksen hoikka, korkeuttaan pidempi narttu. Hyvä pitkä pää, 
jumalaisen kaunis pitkä kaula, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvät raajat, kauniit tassut. Liikkuu 
kevyesti, siisti mantteliväri.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Rainmaster's Charismatic Strorm FI55287/14
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin's Especial Star FI47609/13
Vahva kallo, hyvä kuono, hyvä vahva kaula, olkavarsi saisi olla viistompi, reisi vielä kovin kapea ja
polvikulmaus niukka. Ikisekseen sopiva eturinta, hyvät tassut. Hyvä sininen väri, palkintosija 
ensisijaisesti takaosasta.
NUO H

VALIOLUOKKA

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08
Komea sininen uros, maskuliininen vahvaluinen, hyvin liikkuva. Oikeat pään tasot, huulet 
ylärajoilla, kaunis takaosa. Hyvä sininen väri.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10
Kookas vahvaluinen uros, maskuliininen pää, hyvät tasot, jonkin verran poskia. Sivulta 
hyvärakenteinen näyttävä runko, eturinta voisi olla leveämpi. Liikkuu hyvin, hieman rusehtava 
sininen väri.
VAL ERI2 SA PU2

Sekila's Charming Danemania FI10816/12



Keskikokoinen, keskivahva luusto, hyvät pään tasot, polvikulma saisi olla kauniimpi. Hyvät tiiviit 
huulet. Valitettavan niukasti kulmautunut edestä, takapotku saisi olla tehokkaampi. Hyvä sininen 
väri.
VAL EH3

NARTUT

NUORTENLUOKKA

C'mon One And Only FI50958/13
Huomattavan paksussa kunnossa esitetty narttu. Erinomainen eturinta, oikea-asentoiset raajat, 
sopusuhtaiset kulmaukset, hyvät tassut. Kuono saisi olla pidempi, huulikulma parempi, otsapenger 
voisi olla selvempi. Hyvä sininen väri, koira pääsee dieetille.
NUO EH1

VALIOLUOKKA

C'mon Legacy Of Valeriana FI50356/12
Kookas, vankka luusto, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä ylälinja, oikeanlainen lantio. Otsapenger
saisi olla selvempi, voimakas otsauurre, kovin avonaiset ja punottavat silmäaukot, reilusti luomia. 
Hyvät tassut, saisi olla tyylikkäämpi kokonaisuus.
VAL ERI1

VETERAANILUOKKA

Bonel Yön Lumous FI17654/07
Kookas, hyvä luusto, ikä näkyy jo hieman olemuksessa, mutta yhä edelleen laadukas narttu. Vahva 
nartun pää, otsapenger voisi olla selvempi. Liikkuu ikäisekseen tyypillisellä tavalla.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET


