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Sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
21 kk, erittäin lyhyt runko, kulmausten tasapaino vielä hakusessa, johtuen kovasta
kasvusta. Hyvät takakulmaukset, aivan liian niukat etukulmaukset. Eturinta saa kehittyä
reilusti iän myötä, hyvä säkä ja ylälinja. Hiukan jyrkkä lantio, hyvä laula, hyvä pään profiili,
hyvä otsapenger, riittävän täyteläinen kuono-osa, hyvä suu. Liikkeet tarvitsevat aikaa.
NUO EH2
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
22 kk, lyhyt, lupaava rungon tilavuus, etuosa saa täyttyä, riittävät etu-, vielä varsin niukat
takakulmaukset. Hyvä säkä ja ylälinja, jyrkkä lantio, hyvä kaula. Hyvä pään profiili, hyvät
pään linjat, lupaava kuono-osa, hyvä suu. Liikkuu riittävän pitkällä askeleella edestä, vielä
liian tehottomasti takaa.
NUO ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Ginger From Tamarin Blue HR11219ND
16 kk, lyhyt, hyvä raajaluusto, lupaava etuosa, riittävät kulmaukset, hyvä ylälinja. Kaunis
kaula, hyvä pää, kaunis kallo, lupaava kuono-osa, hyvä suu. Karvapeite ei tänään
parhaimmillaan, hyvä etuliikkeet, riittävän tehokkaat takaliikkeet.
JUN ERI1
Grande Gremin’s Happy Ending FI32320/16
15 kk, riittävän lyhyt, lupaava rungon tilavuus, hyvät etu-, riittävät takakulmaukset.
Lupaava eturinta, hyvä ylälinja seistessä, liikkeessä vielä pehmeä. Hyvä kaula, hyvä pään
profiili, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä suu. Liikkuu hyvin, jos emäntä pääsee riittävän
lujaa, saisi esiintyä itsevarmemmin.
JUN ERI2

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16

14 kk, erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, lupaava rungon tilavuus. Etuosa
täyttyy iän myötä, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen ylälinja, riittävän
pitkä, voimakas kaula, erinomainen nuoren uroksen pää. Tasapainoiset liikkeet, joita on ilo
katsella.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Jättiläisen Keep The Flame Otis FI33139/16
15 kk, hyvä rungon pituus, riittävä rungon tilavuus, riittävä raajaluusto, vielä turhan
pehmeä ylälinja liikkeessä ja seistessä. Riittävät kulmaukset, eturinta saa täyttyä iän
myötä. Hyvä kaula, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, pää saa
kokonaisuudessaan levetä iän myötä, hyvä suu. Hyvät sivuliikkeet, ees-taas-liikkeissä
kapeutta.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Finskilän Atombomb Of Love FI10163/16
20 kk, Deutsche Dogge. Hyvä raajaluusto, erinomainen eturinta, riittävä raajakorkeus,
aavistuksen pitkä lanneosa, hiukan pehmeyttä ylälinjassa. Riittävät etu-, voimakkaat
takakulmaukset. Riittävän pitkä kaula, voimakas pää, jossa runsaat huulet, silmissä hiukka
löysyyttä, voimakkaat kulmakaaret, täyteläinen kuono-osa. Hyvät sivu- ja takaliikkeet,
etuliikkeissä hieman löysyyttä.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Humulus Lupus FI29440/15
2v 3kk, hyvä rungon pituus, tilavuutta saisi olla enemmän, riittävä eturinta, riittävä
raajaluusto, riittävät kulmaukset. Ylälinja saisi olla suorempi seistessä ja liikkeessä, hyvä
kaula, hyvä pään profiili, riittävä otsapenger, riittävän täyteläinen kuono-osa, suu ok.
Sivusta riittävä askelpituus, ees-taas-liikkeissä turhaa rungon mukaista kapeutta.
AVO EH2
Jättiläisen Isidorus Jay FI33036/15
2 v, hyvä rungon pituus, riittävä rungon tilavuus, hyvä raajaluusto, eturinta saisi olla
selvästi täyteläisempi. Riittävät kulmaukset, hyvä ylälinja, hyvä kaula, hyvät pään linjat,
mutta pää saisi olla leveämpi, hyvä suu. Terveet liikkeet.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Genedda Fait Du Prince FI19211/15
2,5 v, hyvä rungon pituus ja tilavuus, hyvä raajaluusto, eturinta saisi olla täyteläisempi,
niukat etu-, riittävät takakulmaukset. Hyvä ylälinja, voimakas kaula, hyvä pään profiili,
otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä kuono-osa. Saisi liikkua tiiviimmin ja pidemmällä
askeleella, väritys voisi olla puhtaampi.
VAL ERI1 SA PU3
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Finskilän Bouncemeister Rr FI29007/16
15 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, erinomainen raajaluusto, eturinta tarvitsee
aikaa. Niukat etukulmaukset, hiukan jyrkkä lantio, liian lyhyt kaula. Hyvä pään pituus,
riittävä otsapenger, hyvä suu. Mukavat liikkeet, mutta ylälinja liikkeessä vielä
keskeneräinen.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Finskilän Administrator FI10159/16
20 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, hyvä raajaluusto, eturinta saa täyttyä iän
myötä. Jyrkkä lantio, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset, riittävän pitkä kaula. Hyvät
pään linjat, riittävän voimakkaat kulmakaaret. Hyvät sivuliikkeet, ees-taas-liikkeissä turhaa
pehmeyttä.
NUO ERI2
Finskilän Ambrosia FI10156/16
20 kk, mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, hyvä
raajaluusto. Etuosa saa täyttyä iän myötä, hyvä kaula, hyvä pään profiili, hyvät
kulmakaaret, erinomainen otsapenger, hyvä suu. Hyvät taka-, riittävät etukulmaukset.
Erinomaiset sivuliikkeet, ees-taas-liikkeissä turhaa pehmeyttä. värityksestä voi keskustella
rotujeesusten kanssa.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Diamond EJ38836/13
4 v, rungoltaan erinomainen aikuinen narttu. Kaunis etuosa, hyvä eturinta, tasapainoiset,
riittävät kulmaukset. Erinomainen rungon tilavuus, upea ylälinja, voimakas, riittävän pitkä
kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä suu. Erinomaiset liikkeet, väristä
huolimatta anatomia ja terveys voittavat ja koira palkitaan niiden perusteella.
AVO ERI1
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Finskilän
Ryhmä kahdesta pentueesta, hyvät taajaluustot, lupaavat rungon tilavuudet, varsin
linjakkaat päät, hyvät liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV.
Kennel Jättiläisen
Ryhmä neljästä pentueesta, varsin hyvät päät, hyvät rungon pituudet. Etuosien kanssa
vielä työtä, yhden koiran väristä keskusteltiin aikaisemmin.
KASV2

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Magic Trick FI11197/17
8 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, hyvä raajaluusto. Hyvä eturinta, ylälinja
tarvitsee aikaa, hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Kaunis kaula, erinomaisen
lupaava pää, hyvät etuliikkeet, vauvamaiset takaliikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Absolutely Fabulous FI38467/16
1 v, tyypiltään erinomainen juniori, hyvä rungon pituus, erittäin lupaava tilavuus,
erinomainen raajaluusto. Erittäin lupaava eturinta, hyvä ylälinja, hyvät taka-, riittävät
etukulmaukset. Hiukan pehmeyttä välikämmenissä, kaunis kaula. Ikäisekseen upea pää,
joskin huulia voisi antaa naapurillekin. Hyvät sivuliikkeet, ees-taas-liikkeissä vielä
ymmärrettävää löysyyttä.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
1 v, erinomainen juniorinarttu, hyvä rungon pituus, erittäin lupaava tilavuus, kaunis ylälinja,
lupaava eturinta. Hyvät taka-, riittävät etukulmaukset. Voimakas, riittävän pitkä kaula,
erittäin kaunis linjakas voimakas pää, hyvä suu. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
1,5 v, erinomainen koko, hyvä rungon pituus, lupaava rungon tilavuus, hyvä raajaluusto,
vielä hiukan pehmeyttä ylälinjassa. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset, lupaava
eturinta. Hyvät pään linjat, kulmakaaret voisivat olla voimakkaammat, ihana kuono-osa,
riittävä otsapenger. Tasapainoiset, terveet liikkeet.
NUO ERI1 SA PN4 VASERT
VALIOLUOKKA
Euro Power Glitter FI34936/12
5 v, tyypiltään erinomainen, voimakas narttu, hyvä rungon pituus, erinomainen rungon
tilavuus. Upea eturinta, hyvä raajaluusto, aavistus raajakorkeutta täydentäisi nartun.
Tasapainoiset kulmaukset, hyvä, voimakas, riittävän pitkä kaula. Erinomainen pää, hyvä
otsapenger, täyteläinen kuono-osa. Erinomaiset, tehokkaat ja tiiviit liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-3

Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
4 v, kaunis, aikuinen narttu, hyvä rungon pituus ja tilavuus, hyvä raajaluusto. Riittävät etu-,
hyvät takakulmaukset. Kaunis eturinta, hyvä ylälinja, kaunis kaula, hyvät pään linjat,
riittävä otsapenger, hyvä kuono-osa. Tasapainoiset terveet liikkeet, väritys voisi olla
puhtaampi.
VAL ERI2 SA PN2

