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keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Red Rublev Being Me FI16480/15
7 kk, tasapainoisesti kasvanut kaunislinjainen narttupentu. Hyvä koko ja vahvuus, erinomaiset 
mittasuhteet. Kaunisilmeinen pitkä nartun pää, pään tasot saa vielä yhdensuuntaistua, kauniit silmät.
Erinomainen kaula, hyvä ylälinja, sopiva runko, hieman pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut 
edestä, hyvin takaa. Liikkuu erinomaisesti ikäisekseen. Erittäin kaunis tiikeriväritys.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
17 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, oikeat ääriviivat. Hyvä, nuoren uroksen pää, jossa 
yhdensuuntaiset tasot, kaunis huulikulma, hyvät silmät, hieno kaula. Kaunis sulava ylälinja, 
erinomainen eturinta ja runko. Sopiva luuston vahvuus, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti riittävällä askeleella. Takapotku voisi olla voimakkaampi, voisi kantaa häntänsä 
hieman suorempana. Erinomainen tiikeriväritys, rodunomainen olemus, hyvin esitetty.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

NUORTENLUOKKA

Alder Glade's Ettan FI20195/14
1,5 v, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunisilmeinen, oikealinjainen uroksen pää, erinomaiset silmät. 
Hyvä kaula, selvä säkä, suora selkälinja. Voimakkaasti putoava lantio, hyvä runko, riittävä eturinta, 
riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Koira pyrkii vielä seisomaan takaraajat rungon alla. 
Sopiva luuston vahvuus, liikkuu leveästi takaa ja sivulta, takaliike ei ole täysin puhdas, tarvitsee 
voimaa takaliikkeisiin. Liikkeet määräävät palkintosijan tänään.
NUO H

AVOINLUOKKA

Captain Ameriva Vom Wasaland SHSB707661
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Wundervoll Brewille FI40248/12
3 v, kookas, vahva uros. Hyvät mittasuhteet, pitkä, voimakas uroksen pää, jossa erinomaiset 
yhdensuuntaiset linjat, hyvä ilme. Erittäin kaunis kaula ja sulava ylälinja, voimakas runko, hyvä 
eturinta, vahva luusto. Pystyt välikämmenet, hyvät käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin 



takaa. Taka-askel voisi olla joustavampi, kaunis keltainen väri, rodunomainen ylväs olemus, hyvin 
esitetty.
VAL ERI1 SA PU2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Moon Stars Sun FI23653/1
17 kk, hyvä koko, erinomaiset mittasuhteet. Kauniit ääriviivat, kaunislinjainen nartun pää, jossa 
hyvä pituus ja yhdensuuntaisuus, otsapenger voisi olla selvempi. Erinomainen kaula, kaunis sulava 
ylälinja, hyvä runko, eturinta saa täyttyä. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, sopiva
luusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä sivuaskeleella, kauniit 
raamit. Hyvä tiikeriväritys, rodunomainen olemus, hyvin esitetty.
JUN ERI2 SA PN2 VASERT

Smalltall's Forever Youre SE49604/2014
17 kk, kauniit ääriviivat, hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunislinjainen nartun pää, jossa oikea ilme, 
erinomaiset pään tasot, ylväs ilme, hyvät silmät. Erinomainen kaula, kaunis sulava ylälinja, hyvä 
runko ja eturinta, tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut, hyvä luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja 
tasapainoisesti hyvällä askelpituudella. Kaunis keltainen väri, hyvä musta maski, erittäin kaunis 
kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP-4

NUORTENLUOKKA

Alder Glade's Elowena FI20186/14
18 kk, erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen hyvät mittasuhteet omaava narttu. Pitkä nartun pää, 
jossa lähes yhdensuuntaiset tasot, otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä vahva kaula, sulava ylälinja,
voimakas eturinta ja runko, hyvä luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. 
Liikkuu yhdensuuntaisesti, askeleessa voisi olla enemmän pituutta. Kaunis keltainen väri, kompakti 
kokonaisuus.
NUO ERI3

Red Rublev Midlife Crisis FI23654/14
17 kk, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pitkä nartun pää, otsapenger voisi olla 
selvempi, kaunis huulikulma. Kaunis jalo kaula, hyvä ylälinja, sopiva rungon vahvuus, hyvä 
eturinta, hieman pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä leveä reisi, sopiva 
luusto. Liikkuu leveästi takaa, erinomainen sivuaskel, kauniit ääriviivat, saa tasottua vielä 
liikkeessä, kaunis tiikeriväritys.
NUO ERI2 SA

Red Rublev My Little Pony FI23650/14
17 kk, kookas, näyttävä narttu, hyvät mittasuhteet. Pitkälinjainen pää, jossa erinomaiset 
yhdensuuntaiset linjat, kaunis ilme. Erinomainen kaula, kaunis, sulava ylälinja, hyvä runko ja 
eturinta, vahva luusto. Hyvät käpälät, hieman pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä, 
erinomaisesti takaa. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, joskin takaosa saisi olla voimakkaampi, 
aavistuksen kinnerahdas. Erittäin kaunis, lämmin keltainen väri.
NUO ERI1 SA PN4



AVOINLUOKKA

Kiamar Dior Bella FI29428/11
4,5 v, erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen pitkä pää, jossa erinomaiset yhdensuuntaiset linjat, 
suloinen ilme, hieno huulikulma. Kaunis kaula, joka voisi liittyä sulavammin säkään, suora 
selkälinja, hieman luisu lantio. Hyvä eturinta ja runko, sopiva luusto, riittävästi kulmautunut edestä, 
hyvin takaa. Liikkuu erittäin leveästi takaa, hyvä sivuliike. Ryhdikäs kokonaisuus, hyvin esitetty, 
kaunis keltainen väri.
AVO ERI2 SA

Red Rublev Lollipop FI38406/13
AVO POISSA

Wundervoll Bawaria FI40247/12
3 v, hyvä koko, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkähkö. Oikealinjainen nartun pää, jossa 
feminiininen ilme ja olemus, kaunis kaula. sulava ylälinja, hyvä runko ja eturinta, aavistuksen pitkä 
lanneosa, sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä leveä reisi. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti erinomaisella askelpituudella, kaunis tiikeriväritys. Hyvin narttumainen, 
kompakti kokonaisuus, hyvin esitetty.
AVO ERI1 SA PN3

VETERAANILUOKKA

Red Rublev Sade FI44549/06
VET POISSA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Red Rublev
KASV EI ESITETTY

musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

Grand Oak's Silverbolt FI18358/15
7 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, hieno pitkä pää, jossa hyvät pään tasot, kaunis huulikulma, hyvä 
kaula ja ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta ikäisekseen, hyvä luuston vahvuus. Niukasti 
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti joustavalla askeleella. Erittäin 
tasaisesti kasvanut vahva urospentu. Tasainen merle-väritys, ihastuttava olemus ja käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

AVOINLUOKKA

Grand Oak's Vin Diesel FI46124/12



AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Bonel Chili Cooper FI19079/11
4,5 v, kookas uros, mittasuhteet ok. Hyvä pitkä pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, kuonon selkä voisi
olla suorempi, melko runsaat huulet. Hyvä kaula ja ylälinja, aavistuksen pysty lantio, voimakas 
runko ja eturinta, hyvä luusto. Kauniit käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 
avoimin kyynärpäin, muilta osin hyvin, hieno musta väri.
VAL ERI3 SA PU3

C'mon Please Be My Star FI46582/13
2 v, hyvä koko ja mittasuhteet. Pitkälinjainen uroksen pää, jossa hyvät yhdensuuntaiset linjat, 
kaunis huulikulma, kaunis ilme. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, aavistuksen luisu lantio, erinomainen 
runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät, riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. 
Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella, askeleella voisi olla hieman enemmän pituutta
ja voimaa. Hieno musta väri, hyvin esitetty.
VAL ERI2 SA PU2

Patch-Guilt's De Soto FI34441/11
4 v, vahva, hyvänkokoinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Voimakas uroksen pää, jossa hyvät 
pään tasot, selvä otsapenger, hieno vahva uroksen kaula. Hyvä ylälinja, vahva runko, hyvä eturinta, 
hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti 
hyvällä askelpituudella, joustavat liikkeet. Hienot ääriviivat, komea kokonaisuus, hyvä 
harlekiiniväritys.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

VETERAANILUOKKA

Dogiwogin Snowman FI51019/05
VET POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Eva-Evita Margenis FI49875/14
15 kk, keskikokoinen, vahva narttu, oikea pään pituus, hyvät yhdensuuntaiset linjat, hyvät tummat 
silmät. Hyvä kaula, joka voisi liittyä sulavammin säkään, hyvä selkälinja ja lantio. Voimakas runko 
ja eturinta, hyvä luusto ja käpälät. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti 
hyvällä askeleella. Musta väri voisi olla aavistuksen kirkkaampi.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

AVOINLUOKKA

Grand Oak's Honey Rider FI46121/12
3 v, narttumainen kokonaisuus, hyvä koko, aavistuksen mittasuhteiltaan pitkä. Narttumainen pitkä 
pää, jossa hyvät linjat, stoppi voisi olla voimakkaampi, hyvät silmät. Pitkä jalo kaula, hyvä eturinta, 
riittävä runko, sopiva luusto, hyvät käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti 



hyvällä askelpituudella. Rungon pituus näkyy varsinkin liikkeessä. Hyvä käytös, rodunomainen 
olemus.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Grand Oak's Pussycat FI46123/12
3 v, hyvät mittasuhteet ja koko, kauniit ääriviivat. Kaunis nartun pää, jossa hyvät linjat, stoppi voisi 
olla voimakkaampi. Kaunis kaula, sulava hyvä ylälinja, hyvä runko ja eturinta. Kauniisti ja 
tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hienolla askeleella, upea 
musta väri. Kaunis kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

 

sininen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Grande Gremin's Especial Star FI47609/13
2 -vuotias, hyvä koko ja mittasuhteet. Pitkä pää, jossa päänlinjat ok, riittävä otsapenger. Hyvä kaula,
selvä säkä, hyvä selkälinja, hieman pysty lantio, hyvä runko. Eturinta saa täyttyä, sopiva luuston 
vahvuus, hieman litteät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Liikkuu erittäin 
yhdensuuntaisesti, hyvä askelpituus. Taakse toivoisin hieman enemmän työntöä. Kompakti 
kokonaisuus, hyvä sininen väri.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA

VALIOLUOKKA

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
4 v, erinomaista tyyppiä, hyvä koko, erinomaiset mittasuhteet. Kaunis oikealinjainen pitkä pää, 
otsapenger saisi olla selvempi, hyvät silmät. Kaunis vahva kaula, sulava ylälinja. Erinomainen 
runko, eturinta, luusto ja käpälät. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Queeni vom Frankenland FI13257/15
10 kk, tasapainoisesti kasvanut keskikokoinen juniorinarttu. Hyvät mittasuhteet, hyvä pään profiili, 
yhdensuuntaiset linjat, kaunis kaula. Hyvä ylälinja, aavistuksen pysty lantio, ikäisekseen erittäin 
hyvä runko ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus, riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 
ikäisekseen erittäin hyvin itsensä hyvin kantaen. Hyvä sininen väri.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI



VALIOLUOKKA

C'mon One And Only FI50958/13
2 v, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pää, jossa oikeat pään linjat, otsapenger voisi olla selvempi, 
hyvä huulikulma. Erittäin kaunis kaula, sulava kaunis ylälinja, hyvä runko, sopiva eturinta, 
riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luuston vahvuus, kauniit käpälät. liikkuu 
yhdensuuntaisesti, aavistuksen leveästi takaa, hyvä sivuaskel. Kompakti kokonaisuus, hyvä sininen 
väri, erinomaisesti esitetty.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

VETERAANILUOKKA

Bonel Victoria FI46546/05
Lähes 10 v, upeassa kunnossa esitetty veteraani. Hieno pää, kaunis ilme, hyvä kaula. Erinomainen 
runko, ylälinja, eturinta ja luusto. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti 
ja uskomattoman hyvin ikäisekseen. Onnittelut omistajalle upeakuntoisesta veteraanista, pitkää ikää
vanhalle rouvalle toivottaen.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

Genedda Genius Loci FI46330/07
Reilu 8 v, kookas, veteraaninarttu, kaunisilmeinen pää, jossa hyvä pituus ja rodunomainen olemus. 
Hyvä kaula, selkälinjat antaa jo periksi. Vahva runko, hyvä eturinta, sopiva luusto, riittävästi 
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Ikä näkyy jo ison tytön liikkeissä. Onnittelut omistajalle ihanasta 
veteraanirouvasta, pitkää ikää toivottaen.
VET EH2


