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musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Jättiläisen Fragola Alnus FI28898/14
15 kk, erinomainen koko, hyvät uroksen mittasuhteet, voimakas uroksen pää, jossa oikea pituus, 
kallo ei saa tulla leveämmäksi, riittävä otsapenger, kulmakaarien tulee vielä kehittyä, hyvät korvat. 
Riittävän pitkä kaula, hiekan etuasentoinen lapa, hyvä rungon syvyys, mutta kylkien tulee vielä 
voimistua ja eturinnan vahvistua. Eturaajojen tulee suoristua, hyvä ylälinja, riittävät 
takakulmaukset. Hyvät kootut käpälät, vielä hyvin epävakaat liikkeet, hyvä luonne.
JUN H

Mi'havana Jedi FI48058/14
11 kk, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, hyvä pään voimakkuus, 
mutta pää voisi olla malliltaan hieman pidempi, hyvä otsapenger. Vahva kaula, joka liittyy hyvin 
lapoihin, riittävä eturinta, hyvänmallinen rintakehä, erinomainen luusto. Hyvät raajat ja hyvät 
kootut käpälät, pitkä hieman luisu lantio. Voimakkaat takakulmaukset, harlekiiniväritys saisi olla 
parempi. Hyvä luonne.
JUN ERI1 SA SERTI

NUORTENLUOKKA

Goldgirls Diktys FI21652/14
17 kk, voimakas, hyvin kehittynyt nuori uros, hyvä koko, raajakorkeus voisi olla aavistuksen 
parempi. Voimakas pää, joka ei saa tulla leveämmäksi, kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi, 
voimakkaat huulet, melko syvä kallo. Hyvä kaula, joka liittyy hyvin lapoihin. Riittävä eturinta, hyvä
runko, pysty olkavarsi, riittävät takakulmaukset. Erinomainen luusto, ylälinjan tulee vielä vahvistua,
miellyttävä käytös. Takaliike saisi olla tehokkaampi, tarvitsee lisää aikaa.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Churfütst Lizifer Von Schlesien SE42004/2010
5 v, erinomainen koko, hyvä sukupuolileima, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen raajakorkeus. 
Hyvä pään pituus, sopiva otsapenger, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hiukan 
kaulanalusnahkaa. Hyvä kaula, hyvä eturinta, oikea rintakehän muoto, hyvä ylälinja, lantio saisi olla
pidempi, riittävät takakulmaukset, mutta saisi käyttää takaraajojaan paremmin liikkeessä. 
Erinomainen luusto, hyvät käpälät, väritys saisi olla puhtaampi, hieman huolimattomat etuliikkeet, 
hyvä luonne.
AVO ERI1 SA VASERT

Jättiläisen Öykki Döykki FI40074/11
AVO POISSA



VALIOLUOKKA

Grand Oak's Vin Diesel FI46124/12
3 v, erinomainen tyyppi ja koko, erinomaiset rungon mittasuhteet, kauniit linjat, joissa silti oikea 
voimakkuus. Hyvä pään pituus, oikeat yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät silmät ja ilme, hyvät 
huulet. Hyvä kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä 
rintakehän muoto ja pituus. Sopiva luusto, hyvät kootut käpälät, hyvä karvanlaatu. Liikkuu erittäin 
pitkällä hyvällä askeleella, hyvin esitetty.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

Big Ranger's What A Miracle FI17432/10
6 v, hyvin urosmainen kokonaisuus, hyvin kaunis profiili seistessä, erinomaiset rungon 
mittasuhteet. Oikea luusto voimakkuus, hyvät pään linjat, päässä erinomainen pituus, sopiva kallon 
leveys, hyvät silmät, kaunis ilme. Hyvä kaula, sopiva eturinta, hyvä rintakehä, vahva lanne, hieman 
lyhyt lantio ja polvikulma saisi olla syvempi. Taka-askel jää hieman lyhyeksi, muutoin liikkuu 
hyvin, hyvät kootut käpälät, hyvä karvanväri. Ihastuttava luonne, hyvin esitetty.
VAL ERI3 SA PU3

Bonel Chili Cooper FI19079/11
4 v, erinomainen koko, hyvä sukupuolileima, hyvänmallinen pää, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, 
hyvät silmät, hieman löysät suupielet. Riittävä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, 
sopiva eturinta. Oikea rintakehän pituus ja kylkien kaarevuus. Hieman pitkä lanneosa, erinomainen 
luusto, hyvät käpälät. Hyvä karva ja väri, normaalit liikkeet, hyvin esitetty.
VAL ERI2 SA PU2

Dane Khan Milo FI38519/11
4 v, riittävä koko, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen pään pituus, jossa hyvät linjat, hyvin 
meislattu silmien ympäriltä. Hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä rungon syvyys, lyhyt lantio. 
Riittävät takakulmaukset, riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvä väri ja karva. Turhan ylpeä hännästään
liikkeessä, normaalit liikkeet. Hieno käytös, hyvin esitetty.
VAL ERI4 SA

VETERAANILUOKKA

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
9 v, hyvin reippaasti esiintyvä veteraani. Hyvin tasapainoinen kokonaisuus, kauniit linjat ja hyvä 
voimakkuus. Hyvänmallinen pää, jossa oikea pituus ja linjat, kauniit silmät ja ilme. Kaula liittyy 
hyvin lapoihin, erinomainen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, hyvänmallinen rintakehä. 
Einomainen luusto, raajat ja käpälät. Hieman pehmeyttä jo selässä, oikea olemus ja ryhti, voisi 
toimia mallina nuoremmille.
VET ERI1 SA PU4 ROP-VET BIS-4-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Jättiläöisen Galium Boreale FI30682/14
15 kk, erinomainen koko, hyvät nartun mittasuhteet. Erinomainen pää, jossa hyvä voimakkuus, 
hyvät silmät, kaunis ilme, oikea huulilinja, hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula, hyvä pala, hyvä 
rinnansyvyys, mutta rintakehän tulee vielä kehittyä. Tänään melko ylösvetäytynyt alaviiva, mikä 



varmaan muuttuu ajan myötä. Hyvin kulmautunut takaosa, erinomainen luusto, hyvät suorat raajat, 
hyvät käpälät. Takaosa tulee vielä voimistua, muuten hyvät liikkeet. Hieno lanne, esiintyy hyvin.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
10 kk, koon alarajalla, mutta hyvin tasapainoinen juniori. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä 
sukupuolileima. Hyvänmallinen pää, jossa hyvät linjat, riittävä otsapenger, hyvät silmät. 
Erinomainen kaula, joka liittyy hyvin lapoihin, riittävä eturinta, hyvä rinnan syvyys. Rintakehän 
tulee vielä täyttyä, hyvä luusto, hyvät raajat ja käpälät. Tasapainoiset liikkeet, puhdas väri, mutta 
läikkiä voisi olla enemmän, hieno luonne.
JUN ERI2 SA PN4 VASERT

NUORTENLUOKKA

Via Zarmina Dorothy FI12121/15
21 kk, hyvin tasapainoinen narttu, riittävä koko, hyvät nartun mittasuhteet. Hyvänmallinen pää, 
sopivat kulmakaaret, melko kookkaat korvat, hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula, riittävä eturinta, 
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä ylä- ja alalinja. Sopivat luusto, esitetään hyvässä 
lihaskunnossa. Hyvä käytös.
NUO ERI1 SA

VALIOLUOKKA

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
3 v, erinomainen koko, oikea raajakorkeus. Hyvä pään pituus ja voimakkuus, hieman löysät huulet, 
kaunis kaula ja kaulan kaari. Riittävä eturinta, sopivat etukulmaukset, hyvä runko, riittävät 
takakulmaukset, hyvä luusto. Ylälinja saisi olla vahvempi liikkeessä, huolimattomat etuliikkeet, 
muuten liikkuu hyvin. Hyvä väri ja karva, hyvä luonne, hyvin esitetty.
VAL ERI2 SA PN2

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12
VAL POISSA

Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10
6 v, voimakasrakenteinen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä pään pituus, hieman 
taaksepäin laskeva kallo, hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula, hyvä eturinta ja etuosan leveys. Hyvä 
runko, hieman pehmeä ylälinja. Erinomainen luusto, hyvät kootut käpälät. Liikkuu hyvällä 
askeleella, hieno luonne.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12
3 v, hyvin narttumainen, kaunis kokonaisuus. Hyvänmallinen pää, jossa oikea pituus, hyvä 
otsapenger ja kulmakaaret, hyvät silmät ja ilme. Kaunis kaula, sopiva eturinta, hyvä säkä. Hyvä 
rinnan syvyys, mutta rintakehän tulee vielä kehittyä alaosastaan. Riittävä luusto, hyvät käpälät, 
esitetään hyvässä lihaskunnossa. Miellyttävä luonne, liikkuu hyvin.
VAL ERI3 SA



sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Genedda Bien Fait FI44980/12
2 v, hyvin linjakas, hyvänkokoinen uros, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima. 
Rungon tulee vielä kehittyä, hyvänmallinen pää, jossa oikea pituus ja voimakkuus. Hyvät silmät ja 
ilme, hyvä kaula. Etuosa vielä hyvin kapea, hyvä rinnansyvyys, hyvä luusto, raajat ja käpälät. Hyvä 
ylälinja, hyvä väri, joustavat sivuliikkeet, hieno luonne.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
VAL POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Danemanian Cutie Pie FI35575/14
14 kk, erittäin hyvin kehittynyt juniori, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä raajakorkeus. 
Hyvänmallinen pää, sopiva otsapenger, hieman pyöreät silmät, hyvät kulmakaaret, hyvä kaula. 
Erinomainen eturinta, hyvä rinnansyvyys, rintakehä saisi olla aavistuksen pidempi malliltaan. Hyvä 
luusto, seisoo hyvin raajoillaan, hyvä väri ja karva. Liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Alder Glade's Ettan FI20195/14
1½ v, hyvä koko, hyvät uroksen mittasuhteet, kaunis hyvänmallinen pää, jossa hyvä uroksen leima, 
hyvä kallo-osa. Hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä rungon syvyys, hyvä runko, lyhyt luisu lantio. 
Riittävä luusto, hyvät käpälät. Valitettavasti taka-askel jää aivan liian paljon rungon alle, tarvitsee 
lisää aikaa. Luonne ok.
NUO EH2

Diplomatic's Norman Bates FI16763/14
Nuori uros, joka vielä tarvitsee aikaa, ylälinjan tulee vahvistua, tällä hetkellä köyristää lanneosaa. 
Hyvä pää jossa erinomainen pituus ja voimakkuus. Kaunis ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta. 
Hyvä rungon tilavuus, luisu lantio. Riittävät takakulmaukset, sopiva luusto, hyvä väri ja maski, 
tarvitsee tulla ryhdikkäämmäksi, hieno luonne.
NUO EH2



VALIOLUOKKA

Love-Dane's Great Sound FI30944/10
5 v, hyvä koko, hyvä sukupuolileima, hyvä raajakorkeus. Hyvänmallinen pää, jossa oikea 
voimakkuus, kaunis ilme. Hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä rungon syvyys, lyhyt lantio, 
voimakkaat takakulmaukset. Hyvä luusto, välikämmenet saisivat olla vahvemmat ja varpaat 
paremmin kootut. Liikkuu takakorkeasti tänään, hyvä luonne.
VAL ERI1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Méherzugi Wonder Girl FI52405/14
14 kk, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet, ylälinja tulee vielä vahvistua liikkeessä. 
Kaunis erinomainen pää, hyvät silmät ja ilme, hyvä kaula. Riittävä eturinta, hyvä rinnan syvyys, 
lanneosan tulee vielä vahvistua. Riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, hieman pehmeät ranteet, 
hyvä väri ja maski. Hyvä askelpituus, hyvä luonne.
JUN ERI3

Nordiccool Arctic Light FI33175/14
14 kk, erittäin hyvin kehittynyt nuori narttu. Hyvä koko, hyvä sukupuolileima. Kaunis ilmeinen pää,
sopiva otsapenger. Hyvä kaula, hyvä eturinta, pysty olkavarsi, hyvä runko. Sopivat takakulmaukset,
erinomainen luusto, vielä pehmeyttä ranteissa. Hyvä rintaväritys, liikkuu normaalisti, kiva luonne.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT

Royal Jazz Alice In Wonderland FI37702/14
15 kk, erittäin hyvin kehittynyt, hyvä koko, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä rintakehä. 
Kaunis hyvänmallinen pää, hyvä ilme, oikein kiinnittyneet korvat. Tasapainoiset kulmaukset edessä
ja takana. Hyvä luusto, raajat ja käpälät. Hyvä askelpituus, hyvä väri ja maski. Hieno luonne, hyvin 
esitetty.
JUN ERI2 SA PN3

NUORTENLUOKKA

Edendane's Centerfold Holder FI27853/14
16 kk, erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet. Kaunis pää, jossa oikea pituus, hyvä kallon 
leveys, hyvät tummat silmät, kaunis ilme. Hyvä kaula, hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset 
edessä ja takana, hyvät raajat, joita käyttää hyvin liikkeessä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, ranteet
ja etukäpälät tulee vielä tiivistyä ja ylälinjan tulee vahvistua liikkeessä. Hyvä väri ja maski, hyvä 
luonne.
NUO ERI1 SA PN4

AVOINLUOKKA

Red Rublev Lipstick Jungle FI38408/13
2 v, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, erinomainen kallo, 
kulmakaaret saisivat olla selvemmät, hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula, pysty olkavarsi, hyvä 
runko, riittävät takakulmaukset, mutta polvikulma saisi olla syvempi ja kinner vahvempi. Hyvä 
luusto, raajat ja käpälät, takapotku saisi olla tehokkaampi, muuten liikkuu normaalisti. Hyvä luonne.



AVO ERI2

Thaidax Rakas Annika SE60355/2011
3 v, erinomainen tyyppi ja koko, oikea raajakorkeus. Hyvänmallinen pää, jossa oikeat linjat. Kaula 
liittyy hyvin lapoihin, erinomainen eturinta ja runko, sopivat kulmaukset. Hyvä luusto ja raajat, 
hyvä ylälinja, alalinja ei parhaassa kunnossa. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä luonne, hyvin 
esitetty.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

VALIOLUOKKA

Euro Power Hurriganes Rock FI40489/13
2 v, hyvä koko, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima. Hyvä kallo-osa, kuono saisi olla 
hieman pidempi, hyvät tummat silmät, hyvä kaula, sopiva eturinta. Riittävä runko, mutta lanneosan 
tulisi vielä vahvistua. Riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, raajat ja käpälät. Ylälinja saisi olla 
vahvempi liikkeessä. Hyvin esitetty, normaalit sivuliikkeet.
VAL ERI1 SA


