7.10.2017 Hämeenlinna Ry
tuomari: Aire-Piret Pärn, EE
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Alder Glade’s Monroe FI21665/17
7 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt, oikean muotoinen pää, hyvät silmät & korvien asento,
alaleuka kaipaa kehittymistä, hyvä kaula & ylälinja. Vähän luisu lanne-osa, ikäisekseen
hyvä eturinta & rintakehän pituus, vähän suora olkavarsi. Liikkuessa pentumaisen pehmeä
edestä & takaa, kaipaa kehäharjoitusta.
PEN1 KP ROP-PEN
Edendane’s Hocus Pocus Zilliocus FI20100/17
PEN POISSA
NUORTENLUOKKA
Euro Power Jack Daniel’s FI20906/16
19 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt, oikealinjainen pää, purenta ok, mutta hyvin pienet
alaetuhampaat, vähän liian avoimet silmät. Hyvä kaula & ylälinja & rintakehän syvyys &
pituus, hieman suora olkavarsi ja liikkuessa avoimet kyynärpäät, takakulmat ok.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI
Euro Power James Bond FI20904/16
18 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt, oikeanmuotoinen pää, mutta päänlinjat tulisi olla
yhdensuuntaisemmat, purenta ok, mutta alaleuka & alahampaat voisivat olla vahvemmat.
Eturinta kehittymisvaiheessa, hyvä rintakehä, riittävät etukulmat, takaa niukat. Toivoisin
voimakkaampaa taka-askelta.
NUO ERI3
Red Rublev Nietzsche FI56155/15
22 kk, hyvin kehittynyt, hyvänkokoinen uros, rodunomainen pää, mutta pään linjat pitäisi
olla yhdensuuntaisemmat, purenta ok. Hyvä kaula & ylälinja, hyvä rintakehän syvyys &
pituus. Liikkuu muuten hyvin, mutta takaa hieman ahtaasti.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Samuraiwood’s Louis Vuitton FI43845/15
2 v, hyvänkokoinen, pään linjat voisi olla yhdensuuntaisemmat, otsapenger voisi olla
parempi, vähän liian roikkuvat huulet, hyvä kaula & ylälinja, hyvä eturinta, mutta rintakehä
voisi olla vähän tukevampi. Hieman suorat etukulmat, hieman avoimet takakulmaukset.
AVO ERI1
Spotted-Sphinx Àrvågenhed FI38150/16

Melkein 3 v, pienehkö uros, toivoisin vähän urosmaisempaa päätä & ilmettä, pienet
etukulmahampaat, purenta ok, korvien kanto voisi olla rodunomaisempi. Tukeva kaula,
ylälinja pitäisi olla tukevampi (vahvempi), myös rintakehä & eturinta voisivat olla
vahvemmat. Liikunta pitäisi olla rodunomaisempi.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Euro Power Hanoi Rock FI40485/13
4 v, hyvän kokoinen tyylikäs uros, rodunomainen pää, purenta ok, mutta etuhampaat
melkein hukkuneet ikeneeseen. Hyvä kaula & ylälinja, riittävä rintakehän syvyys & pituus,
riittävät kulmaukset, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-1
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
8 v, hyvälinjainen pää, erittäin hyvät silmät, hyvä kaula, purenta ok. Ylälinja vähän pehmeä
iästä johtuen, riittävä eturinta & rintakehä, erittäin hyvä liikunta ikäisekseen.
VET ERI1 SA PU3 ROP-VET
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Euro Power Jewel Of The Ring FI20901/16
NUO POISSA
Great-Body’s Nothing Think Bout Tomorrow FI33279/16
17 kk, hyvänkokoinen, narttumainen pää & ilme, mutta huulet hieman liian raskaat, vähän
avoimet silmät, hyvä korvien asento & kanto. Riittävä kaula, ylälinja vielä pehmeä ja sen
vuoksi koira seisoessa & liikkeessä vähän takakorkea, liikkuessa vähän löysät kyynärpäät
& vähän ahdas takaa.
NUO ERI4
Red Rublev Never Never Land FI56149/15
22 kk, kehittymisvaiheessa oleva narttu, kokoon riittävä luusto, oikealinjainen pää, missä
alaleuka voisi olla vahvempi, vähän avoimet silmät, hyvä asentoiset korvat. Riittävä kaula,
ylälinja vielä pehmeä, ikäisekseen riittävä rintakehä & eturinta, riittävät kulmaukset,
liikkuessa vielä hieman ahdas takaa.
NUO ERI3
Red Rublev No Doubt FI56150/15
22 kk, hyvänkokoinen, narttumainen pää & ilme, hyvä purenta & hammasten koko. Hyvä
kaula & ylälinja, ikäisekseen riittävä rintakehän pituus & syvyys, riittävät kulmaukset,
liikkuu hyvin.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
Samuraiwood’s Manhattan Bridge FI37855/16

17 kk, narttumainen pää & ilme, hyvä purenta, vähän pehmeä ylälinja, rintakehä kaipaa
kehittymistä, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvin.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
Melkein 7 v, isokokoinen narttu, narttumainen pää, ilme voisi olla parempi, vähän pitkähkö
runko & ylälinja voisi olla parempi. Luisu lantio, riittävä rintakehän syvyys & pituus, liikkuu
ikäisekseen hyvin, valitettavasti hännässä murtuma.
AVO EH
Edendane’s Bright Like Diamond FI55365/15
2 v, narttumainen pää & ilme, mutta pään linjat tulisi olla yhdensuuntaisemmat &
otsapenger selvempi, purenta ok, mutta alaleuka voisi olla vahvempi. Hyvä kaula &
ylälinja, eturinta pitäisi olla vahvempi & rintakehä liikkuessa vähän löysät kyynärpäät,
takaa ok.
AVO ERI2
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
2 v, narttumainen pää & ilme, hieman avoimet silmät, pään linjat voisi olla
yhdensuuntaisemmat, purenta ok. Hyvä kaula & ylälinja, riittävä rintakehän syvyys &
pituus, riittävät kulmaukset, hyvä liikunta.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP
Nordiccool Arctic Light FI33175/14
3,5 v, hyvä koko & tyyppi, narttumainen pää & ilme, hyvä kaula & ylälinja. Riittävä
rintakehän syvyys & pituus, liikkuu hyvin.
AVO ERI3
Samuraiwood’s Kismet Choco FI31233/15
2 v, pieniluustoinen narttu, oikealinjainen pää, narttumainen ilme, purenta ok, mutta
alahampaat voisi olla vahvemmat. Hyvä kaula, ylälinja pitäisi olla tasaisempi, hyvä
eturinta, mutta rintakehä voisi olla vähän leveämpi. Vähän suora edestä – takaa riittävät
kulmaukset.
AVO EH4
VALIOLUOKKA
Euro Power Helsinki Rock FI40488/13
4,5 v, hyvä koko & tyyppi, narttumainen pää & ilme, mutta pään linjat tulisi olla
yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät, purenta ok, ylälinja hieman pehmeä. Liikkuessa löysät
kyynärpäät & kääntää eturassuja sisäänpäin, takaliike ok.
VAL ERI2
Hyacinth Van Acasius FI35892/16
3 v, hyvän tyyppinen, oikealinjainen pää, hyvä kaula & ylälinja, riittävä rintakehän syvyys &
pituus & vahvuus, alalinja voisi olla rodunomaisempi. Vähän suora olkavarsi, josta johtuen
tassut kääntyy vähän ulospäin. Etuliike voisi olla pidempi askeleelta, takaliike ok.
VAL ERI1 SA PN2

Red Rublev Being Me FI16480/15
2,5 v, hyväntyyppinen, oikealinjainen pää, narttumainen ilme, hyvä purenta, hyvä kaula,
ylälinja voisi olla vähän suorempi & lanneosa lyhyempi. Riittävä rintakehän syvyys &
pituus, liikkuessa vähän löysät kyynärpäät, josta johtuen kääntää tassuja sisäänpäin.
VAL ERI3
VETERAANILUOKKA
Norhwind Northern Light FI48204/09
10 v 3 kk, hyväntyyppinen, kaunis pää 6 ilme, purenta ok, hyvä kaula, ylälinjassa
näkyvissä ikä. Riittävä rintakehän syvyys & pituus, liikkuu reippaasti.
VET ERI1 SA PN4 VSP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Euro Power
4 koiraa / 2 yhdistelmästä. Saman tyyppiset, rodunomaiset päät & ilmeet, saman tyyppinen
rungon rakenne, hyvät liikunnat.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV.
Kennel Red Rublev
4 koiraa / 2 yhdistelmää, yhteneväiset pää, mutta liikkuessa näkyy vähän 2 eri tyyppistä
rakennetta, sukupuolileimat hyvät.
KASV2 KP

Musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Jättiläisen Lomonosov FI16255/17
Melkein 9 kk, isokokoinen valitettavasti tänään huonolla tuulella, eikä halua antaa koskea
itseään. Hyvä ylälinja, värimerkit pitäisi olla paremmat. Kaipaa kehätreenausta &
sosiaalistamista.
PEN1
NARTUT
PENTULUOKKA
Jättiläisen Loitsun Lemmikki FI16249/17
Melkein 8 kk, hyväkokoinen, hyvä & narttumainen pää, hyvä kaula & ylälinja. Riittävä
rintakehän syvyys & pituus. Liikkuessa vielä pentumaisen pehmeä ylälinjasta & askeleista.
PEN1 KP ROP-PEN

Jättiläisen Lecopodium Clavatum FI16253/17
Melkein 9 kk, kehitysvaiheessa, narttumainen pää & ilme, pään linjat pitäisi olla
yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät & korvien asento, purenta ok. Riittävä kaula, hyvä
ylälinja, liikunta vielä pentumaisen pehmeää, mutta lupaava.
PEN2
JUNIORILUOKKA
Genedda Gardes Son Sürieux FI48185/16
13 kk, kehitysvaiheessa, vielä kovin pentumainen, hyvä pää & ilme, purenta ok, mutta
alahampaat pitäisi olla vahvemmat. Hyvä kaula, vielä vähän pentumaisen pehmeä ylälinja,
luisu lanneosa, riittävä eturinnan tukevuus & syvyys, liikkuu hyvin.
JUN ERI2
Genedda Góteau D’anniversaire FI48182/16
13 kk, isokokoinen narttu, oikeat päänlinjat, purenta ok, silmien väri voisi olla tummempi.
Hyvä kaula & ylälinja,  liikkuessa pentumaisen pehmeä, riittävä rintakehän syvyys &
pituus, erittäin lupaava nuori narttu.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Jubilee Diamond FI22401/16
18 kk, narttumainen pää & ilme, silmien muoto voisi olla parempi, hyvä kaula, purenta ok,
mutta alimmaiset etuhampaat voisi olla isommat & vahvemmat. Ylälinja voisi olla parempi,
riittävä rintakehän syvyys & pituus, värin pitäisi olla enemmän rotumääritelmän mukainen.
Liikkuessa löysät kyynärpäät & kääntää tassuja sisäänpäin.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Genedda Enchantü FI55765/14
2 v, hyvä koko & tyyppi, oikealinjainen pää, purenta ok, hyvä kaula, seisoessa hyvä
ylälinja, riittävä eturinta & rintakehän pituus. Liikkuessa köyristää selkää, kyynärpäät vähän
löysät, taka-askel voisi olla voimakkaampi.
AVO ERI2
Genedda Femme D’ütat FI19219/15
Erittäin hyvä koko & tyyppi. oikealinjainen pää, hieman avoimet silmät, huomiota tulisi
kiinnittää alimmaisiin etuhampaisiin. Hyvä kaula & ylälinja, riittävä rintakehän syvyys,
pituus & vahvuus. Oikea alalinja, mutta tänään nisät roikkuvat, liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Jättiläisen Berteroa Incana EJ29758/12
AVO POISSA
Jättiläisen Freja FI28899/14
AVO POISSA
Jättiläisen Illusia Pink FI33033/15

Hyvä koko, valitettavasti koko pää tulisi olla rodunomaisempi, purenta ok, mutta alimmat
etuhampaat pitäisi olla isommat & vahvemmat. Hyvä kaula & ylälinja, eturinta & rintakehä
pitäisi olla vahvemmat. Liikunta ok, etuosassa löysät kyynärpäät  tassut kääntyy
sisäänpäin. Tarvitsee enemmän liikuntaa & vähemmän ruokaa.
AVO H
VALIOLUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
2,5 v, hyvänlinjainen pää, narttumainen ilme, purenta ok, hyvä korvien asento. Kaunis
kaula, oikea ylälinja, riittävä rintakehän syvyys & pituus & vahvuus. Riittävät kulmaukset,
liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN3
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Cheree FI17256/08
9 v 9 kk, erittäin hyvässä kunnossa, narttumainen pää & ilme, ikä näkyy hampaissa. Hyvä
kaula & ylälinja, riittävä eturinta & rintakehä, riittävät kulmaukset. Liikkuessa etuaskel tulisi
olla maatavoittavampi.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Genedda
4 koiraa / 3 eri yhdistelmää. Saman tyyppiset päät & rungot, saman tyyppinen liikunta.
KASV1 KP ROP-KASV.
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Grand Prix FI48181/16
12 kk, hyvän kokoinen, oikealinjainen pää, purenta ok, hyvä kaula, vielä pehmeä ylälinja.
Hyvä rintakehän syvyys, mutta pituus voisi olla parempi, lanneosa saisi olla lyhyempi.
Liikunta vielä pentumaisen pehmeää, mutta ok kunhan haluaa oikeasti liikkua.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
Grande Gremin’s Hippopotamus FI21216/16
17 kk, hyvänkokoinen, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, purenta ok, hyvä
kaula & ylälinja. Korkealle kiinnittynyt häntä, joka liikkuessa muodostaa melkein ympyrän.
Ihana leikkisä luonne, mikä näkyy liikkuessa & seistessä.

JUN EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Unagradablesorpresa FI44476/16
14 kk, hyvä koko & tyyppi, narttumainen pää & ilme, purenta ok. Riittävä rintakehän
syvyys, pituus & vahvuus, hyvä ylälinja, liikkuu kauniisti.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Horsebjerg Not A Bad Loser FI32508/15
2 v, narttumainen pää & ilme, purenta ok, mutta alimmat etuhampaat voisi olla isommat &
tukevammat. Seisoessa hyvä ylälinja, liikkuessa menee hieman takakorkeaksi. Riittävä
rintakehän pituus & syvyys, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN3
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
8,5 v, hyvässä kunnossa, rodunomainen nartun pää, ikä näkyy hampaissa. Hyvä kaula,
riittävä rintakehän syvyys & pituus & vahvuus. Liikkuu erittäin hyvin kevyellä & reippaalla
askeleella.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

