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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
17 kk, kaunis nuori uros, erinomaiset rungon mittasuhteet. Erittäin lupaava rungon tilavuus, upea 
eturinta, hyvät etu-, riittävät takakulmaukset. Erinomainen säkä, kaunis kaula, ihana pää, jossa 
erinomaiset linjat. Kauniit huulet, hyvä suu, erinomaiset silmät. Tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT VACA

AVOINLUOKKA

Heart Hunter's Ace Ventura FI24009/13
2 v, kaunis, mittasuhteiltaan erinomainen uros. Hyvä raajaluusto, kaunis eturinta, hyvät etu-, 
riittävät takakulmaukset. Hyvä säkä, ilmeikäs pää, täyteläinen kuono-osa, hyvä suu, runsaat huulet. 
Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA CACIB VSP

Wundervoll Balotelli FI40255/12
3 v, kooltaan erinomainen uros, hyvä rungon tilavuus, hyvä raajaluusto, riittävät, mutta 
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä säkä, kaunis eturinta, reisi voisi olla hiukan leveämpi. Erinomainen 
kaula, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, runsaat huulet, korkealle kiinnittyneet korvat. 
Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI2 SA

X-Food's Trias Tiger FI43118/13
2,5 v, lyhyt riittävän suuri, hyvä raajaluusto, riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Riittävä 
rungon tilavuus, kaunis eturinta, kaula voisi olla hiukan voimakkaampi. Hyvä pään pituus, 
erinomaiset pään linjat, runsaat huulet. Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI3

VALIOLUOKKA

Wundervoll Brewille FI40248/12
3 v, kookas näyttävä uros, hyvä raajaluusto, kaunis eturinta, erinomainen rungon tilavuus. Riittävät 
mutta tasapainoiset kulmaukset, kaunis ylälinja, hyvä säkä. Erinomainen pää, jossa hyvät linjat, 
kauniit huulet, hyvät tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU3

VETERAANILUOKKA

Great Master Macho Manolito FI35820/06
9 v, mittasuhteiltaan hyvä veteraaniuros. Tasapainoiset kulmaukset, kaunis eturinta, erinomainen 
säkä. Ihana pää, jossa erinomaiset linjat, kauniit huulet. Tasapainoiset liikkeet.



VET ERI1 SA PU4 ROP-VET

NARTUT

AVOINLUOKKA

Alder Glade's Gloria Great-M FI30044/09
6,5 v, erinomainen rungon tilavuus, kaunis täyteläinen eturinta, erinomainen ylälinja. Voimakas 
säkä, tasapainoiset kulmaukset, kaunis kaula. Riittävän voimakas pää, hyvät päänlinjat, riittävä 
otsapenger, riittävät huulet. Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI1 SA PN3 SERTI

Heart Hunter's All My Loving FI24012/13
2 v 5 kk, upeapäinen narttu, erinomaiset päänlinjat, kaunis otsapenger, täyteläinen kuono-osa, 
runsaat huulet, kauniit korvat ja silmät. Hyvä rungon pituus, riittävät mutta tasapainoiset 
kulmaukset, kaunis eturinta. Riittävän selvä säkä, tasapainoiset tehokkaat liikkeet.
AVO ERI3 SA

Wundervoll Bawaria FI40247/12
3 v, hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, jolla erinomainen rungon tilavuus, riittävä 
raajaluusto. Erinomainen eturinta, hiukka pehmeyttä ylälinjassa. Kaunis kaula, hyvä säkä, pää voisi 
olla hiukan isompi, erinomaiset päänlinjat, hyvä suu, erinomaiset huulet. Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI2 SA PN4 VASERT

VALIOLUOKKA

Euro Power Glitter FI34936/12
3 v, kookas, kaunis, tasapainoinen narttu, erinomainen raajaluusto, ihana eturinta. Erinomainen 
rungon tilavuus, tasapainoiset kulmaukset. Voimakas säkä, kaunis kaula. Erinomainen pitkä pää, 
jossa upeat linjat, runsaat huulet. Erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Wundervoll Bahira FI40254/12
3 v, kaunis, tasapainoisesti rakentunut kookas narttu, jolla erinomainen rungon tilavuus, hyvä 
raajaluusto. Hyvä eturinta, erinomainen säkä, kaunis, voimakas kaula. Erinomainen pää, jossa upeat
linjat, hyvät huulet. Tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Wundervoll
Ryhmä tyypikkäitä, kookkaita koiria, joilla kaikilla linjakkaat päät. Erinomaiset rungon tilavuudet, 
hyvät raajaluustot, kauniit ylälinjat. Tasapainoiset rakenteet, laadukasta kasvatustyötä.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini



UROKSET

JUNIORILUOKKA

Mi'havana Jaguar FI48060/14
Vajaa 1 v, ikäisekseen erittäin kehittynyt juniori. Erinomainen raajaluusto, erittäin lupaava eturinta, 
hyvä rungon pituus. Lupaava rungon tilavuus, kaunis ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset, voimakas 
kaula, erinomainen säkä. Linjakas pää, jossa jo nyt täyteläinen kuono-osa, runsaat huulet. Liikkuu 
hyvin kun malttaa.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP ROP-JUN

VALIOLUOKKA

Figaro v Grand Oak's Von Adamantium FI59699/11
VAL POISSA

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Colras Star Points 2 Lha'D FI16617/15
Vajaa 2 v, tasapainoisesti rakentunut nuori narttu. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset, hyvä 
rungon tilavuus, kaunis eturinta, erinomainen säkä. Kaunis kaula, riittävän kookas, erinomaisilla 
linjoilla varustettu pää, kauniit huulet, hyvä t korvat, silmät, purenta. Tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI3 SA

Jättiläisen Gentlana Nivalis FI30678/14
15 kk, erinomainen rungon tilavuus, tasapainoiset kulmaukset. Kaunis eturinta, erinomainen säkä, 
voimakas kaula. Kaunis pää, joskin runsaat huulet, hyvät päänlinjat, tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI1 SA VASERT

Ozaenas Sparkling Shallmar FI32184/14
15 kk, erinomaiset liikkeet omaava nuori narttu. Upea takapotku, lupaava rungon tilavuus, riittävät, 
mutta tasapainoiset kulmaukset. Kaunis ylälinja, hyvä säkä, lupaava eturinta. Kaunis kaula, hyvät 
päänlinjat, pigmentti voisi olla parempi, hyvä suu, suuret hampaat, erinomaiset huulet.
NUO ERI2 SA

AVOINLUOKKA

Mi'havana Invincible FI55906/12
Vajaa 3 v, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, hyvä raajaluusto. Eturinta saisi olla täyteläisempi, 
turhan voimakkaasti ylösvetäytynyt vatsalinja. Kaunis ylälinja, riittävä säkä, hyvä kaula. Hyvä pään
pituus sekä pään linjat, runsaat huulet, riittävä pigmentti. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeet turhaa 
löysyyttä.
AVO ERI2

Mi'havana I Go Grazy FI55907/12
Vajaa 3 v, erinomainen rungon tilavuus. Tasapainoiset kulmaukset, kaunis ylälinja, hyvä eturinta, 
voimakas säkä. Hyvä pään pituus, riittävän yhdenmukaiset päänlinjat, runsaat huulet. Tasapainoiset 
liikkeet, mukava esitettävä.



AVO ERI1 SA PN4 SERTI

VALIOLUOKKA

Immortala Viva America Liberté FI57951/08
7 v, hyvät mittasuhteet omaava, tasapainoisesti rakentunut narttu. Kaunis etuosa, tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvä säkä, hyvä rungon tilavuus, kaunis kaula. Ilmeikäs pää, hyvä otsapenger, 
erinomainen pigmentti, hyvät päänlinjat, runsaat huulet. Tasapainoiset, terveet liikkeet.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
3 v, kaunis, kookas, tasapainoinen narttu. Hyvä ylälinja, erinomainen säkä, riittävät mutta 
tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen rungon tilavuus, kaunis etuosa, kaunis pää, jossa 
erinomaiset linjat. Hyvät huulet, tehokkaat liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

VETERAANILUOKKA

Ozaenas Obsession FI43215/07
8 v 2 kk, kookas, näyttävä veteraani. Erinomainen rungon tilavuus, kaunis etuosa, hyvä ylälinja, 
erinomainen säkä. Erinomainen pää, jossa upeat linjat, hyvät huulet. Tasapainoiset liikkeet, kantaa 
kokoonsa ja ikäänsä erinomaisesti.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET

sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Artturi FI45500/14
1 v, kookas, mutta vielä varsin ilmava, tyypikäs, lupaava juniori. Hyvä rungon pituus, tilavuutta 
tulee lisää iän myötä. Erinomainen raajaluusto, eturinta saa täyttyä iän kanssa, erinomainen säkä, 
kaunis kaula. Erinomainen, voimakas pää, jossa ihanat linjat, täyteläinen kuono-osa, hyvä suu. 
Liikkeissä näkyy vielä nuoruus, mikä ei ole synti!
JUN ERI1 ROP-JUN

VALIOLUOKKA

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
6,5 v, kaunis kookas, mutta tasapainoinen uros. Hyvä rungon pituus, riittävät, mutta tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvä eturinta, kaunis säkä, voimakas kaula. Voimakas uroksen pää, riittävä 
otsapenger, hyvä täyteläinen kuono-osa, hyvä suu. Tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12
VAL POISSA



Lha Danes Barosso Onyx FI28326/12
3 v, hyvä rungon pituus, riittävät kulmaukset, hyvä rungon tilavuus, kaunis eturinta. Voimakas säkä,
ylälinjassa turhaa pehmeyttä. Kaunis kaula, hyvä pään pituus, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat, 
riittävä otsapenger, hyvä kuono-osa, kauniit huulet. Riittävän tehokkaat liikkeet.
VAL ERI2 SA PU2 VACA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Tytön Tylleröinen FI46245/14
11 kk, hyvä rungon pituus, riittävä rungon tilavuus. Eturinta saisi olla selvästi kehittyneempi. 
Riittävät kulmaukset, ylälinjassa vielä turhaa pehmeyttä. Hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla 
voimakkaampi, hyvä suu. Liikkeessä vielä pentumaisuutta.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Piistar For Mona Lisa FI17841/09
6 v, kookas, voimakas narttu, jolla erinomainen rungon tilavuus, hyvä säkä. Riittävät, mutta 
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä eturinta, hyvä raajaluusto, riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, 
hyvät huulet, hyvä suu. Jyrkkä lantio liikkeessä häiritsee.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Herdolf Very Ecpensive FI58859/12
2,5 v, hyvä rungon pituus, aavistus pehmeyttä ylälinjassa. Hyvä raajaluusto, turhan ylös vetäytynyt 
vatsalinja, hyvä voimakas säkä. Riittävät kulmaukset, hyvä eturinta. Hyvä pään pituus, riittävän 
yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä suu ja hampaat. Liikkuu riittävän tehokkaalla askeleella.
VAL ERI1 SA PN2 CACIB

VETERAANILUOKKA

Bonel Victoria FI46546/05
Vajaa 10 v, erinomaisessa kunnossa esitetty narttu. Hyvä rungon pituus, riittävä mutta tasapainoiset 
kulmaukset, kaunis ylälinja, hyvä säkä, hyvä eturinta. Kaunis kaula, riittävän yhdensuuntaiset pään 
linjat. Tasapainoiset liikkeet.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET


