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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Dogiwogin Isaac Barrow FI30885/15
2,5 v, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, hyvä raajaluusto, lupaava eturinta, vielä tässä 
vaiheessa turhan niukasti kulmautunut edestä ja takaa, mikä vaikuttaa myös liikkeisiin. 
Kaunis kaula, hyvä pään profiili, hyvä kallo, erinomainen kuono-osa, hyvä suu, hyvät 
korvat. Villin teinipojan luonne ei helpota liikkumista.
AVO ERI1

Spotted-Sphinx Àrvågenhed FI38150/16
2,5 v, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, eturinta voisi olla täyteläisempi, erinomainen 
taka-, niukat etukulmaukset. Riittävän pitkä kaula, hyvä pään profiili, kallo saa vielä levetä 
ja täyttyä, lupaava kuono-osa, hyvä suu. Koira pitäisi esittää kovemmassa vauhdissa, nyt 
askelpituus muuttuu paikallaan tanssimiseksi.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Alder Glade’s Endure FI20193/14
3v, Hyvä rungon pituus ja tilavuus, kaunis etuosa, hyvä ylälinja, erinomainen kaula. 
Erinomainen pään profiili, kallo saa vielä täyttyä kulmistaan, hyvä kuono-osa ja suu, 
riittävän tummat silmät. Takaosa saisi olla lihaksikkaampi, erinomaiset etuliikkeet, 
takaliikkeissä turhaa pehmeyttä.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

Euro Power Hanoi Rock FI40485/13
VAL POISSA

VETERAANILUOKKA

Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
8 v, tyypiltään erinomainen uros, hyvä rungon pituus, erinomainen tilavuus, kaunis etuosa, 
tasapainoiset kulmaukset, ylälinjassa jo hiukan pehmeyttä. Hyvä kaula, hyvä pään profiili, 
pää voisi olla kauttaaltaan leveämpi. Liikkeessä näkee niiden olleen erinomaiset nuorena, 
tässä rodussa veteraaniluokka on kunnialuokka, pitkää ikää!
VET ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA VSP-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grandman’s Karelian After Sun FI39178/16



14 kk, erittäin tasapainoinen rakenne, mutta kaikkea voisi olla hiukan enemmän. Hyvä 
rungon pituus, riittävä koko, tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta, hyvä ylälinja. 
Kaunis kaula, hyvä pään profiili, erinomaiset liikkeet.
JUN ERI1

Great-Body’s Nothing Think Bout Tomorrow FI33279/16
1 v, voimakas juniorinarttu, joka tarvitsee ymmärrettävästi aikaa pystyäkseen kantamaan 
kaiken runsautensa tyylikkäästi. Tällä hetkellä aavistuksen matalaraajainen ja pitkä, 2 kk 
kulutta ehkä ei. Hyvä raajaluusto, erittäin täyteläinen eturinta, hyvät etu-, riittävät 
takakulmaukset, voimakas kaula. Hyvä pään profiili, lupaava kallo ja kuono-osa, lapselliset
liikkeet.
JUN ERI2

NUORTENLUOKKA

Red Rublev No Doubt FI56150/15
21 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, hyvä raajaluusto, lupaava eturinta, hyvät etu-, 
riittävät takakulmaukset. Kaunis säkä, hyvä kaula, erinomainen pään linjat, kallo saa 
täyttyä iän myötä, lupaava kuono-osa, hyvä suu. Hyvät etuliikkeet, riittävän tehokkaat 
takaliikkeet, narttu on vielä kuitenkin hiukan takakorkea seistessä ja liikkeessä, joten 
jätämme Sa:n seuraavaan kertaan.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
6,5 v, erinomaista tyyppiä, hyvä rungon pituus ja tilavuus, eturinta saisi olla täyteläisempi, 
hyvät taka-, riittävät etukulmaukset. Hyvä kaula, ylälinjassa hiukka pehmeyttä. Hyvä pään 
profiili, pää voisi olla kauttaaltaan hieman leveämpi, hyvät takaliikkeet, etuliikkeet saisivat 
olla tehokkaammat, palkitaan tyyppi.
AVO ERI1 SA PN4 SERTI

VALIOLUOKKA

Euro Power Glitter FI34936/12
6 v, arvostelun voi lukea tuomarin edelliskertaisesta arvostelusta.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Grandman’s Sunshine FI35813/12
5,5 v, seistessä parempi kuin liikkeessä, hyvä rungon pituus ja tilavuus, hyvät taka-, 
riittävät etukulmaukset. Seistessä hyvä ylälinja, hyvä kaula, riittävän täyteläinen etuosa, 
hyvä raajaluusto. Hyvä pään profiili, riittävä otsapenger, hyväksyttävä suu, etuliikkeiden 
löysyys häiritsee liikkeessä.
VAL ERI2 SA PN3

VETERAANILUOKKA

Northwind Northern Light FI48204/09
10 v 3 kk, erinomainen rotunsa edustaja, tyypikäs ja tyylikäs aina vaan, ihanasti 
harmaantunut pää, tämä narttu kestää, vaikka me ihmiset vanhenemme!



VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

Musta / harlekiini

NARTUT

PENTULUOKKA

Jättiläisen Loitsun Lemmikki FI16249/17
8 kk, seistessä erittäin kaunis narttupentu, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen rungon 
tilavuus, tasapainoiset kulmaukset. Lupaava eturinta, ihana säkä, kaunis kaula, lupaava 
pää, jossa hyvät linjat, liikkuu välillä erinomaisesti, välillä ei.
PEN1 KP ROP-PEN

Jättiläisen Luzula Pilosa FI16244/17
8 kk, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, hyvä raajaluusto, hyvät etu-, riittävät 
takakulmaukset. Eturinta täyttyy iän myötä, seistessä kaunis ylälinja, hyvä kaula. Hyvä 
pään profiili, terveet liikkeet.
PEN3 KP

Jättiläisen Lycopodium Clavatum FI16253/17
8 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, tasapainoiset kulmaukset, eturinta tulee iän 
myötä. Riittävän pitkä kaula, hyvä pään profiili, hyvä suu, terveet tasapainoiset leikkisät 
liikkeet, erinomainen karvapeite.
PEN2 KP

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Tauvon Vartija FI39028/16
16 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, hyvä ylälinja. Erinomainen taka-, hyvät 
etukulmaukset, eturinta saa täyttyä iän myötä. Kaunis kaula, hyvät pään linjat, riittävä 
otsapenger, hyvä kallo, lupaava kuono-osa, riittävän tummat silmät. Erinomaiset 
takaliikkeet, edestä vielä löysyyttä, lupaava nuori poika.
JUN ERI1

Grande Gremin’s I Did It Whit Mihavana FI36304/16
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
23 kk, kookas, komea, mutta ymmärrettävästi vielä hiukan kesken, erinomainen 
raajaluusto, lupaava rungon tilavuus, lupaava eturinta, hyvät etu-, riittävät takakulmaukset.
Erinomainen säkä, riittävän pitkä kaula, kaunis ja miehekäs pää, hyvät pään linjat, lupaava
kuono-osa. Erinomaiset etuliikkeet, riittävän tehokkaat takaliikkeet.



NUO ERI1 SA PU3 VASERT

AVOINLUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
6,5 v, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, hyvä raajaluusto, eturinta voisi olla 
täyteläisempi, hyvät taka-, riittävät etukulmaukset. Riittävän voimakas kaula, hyvä pään 
profiili, pää voisi olla hivenen jätkämäisempi. Hyvät takaliikkeet, edessä hiukka löysyyttä.
AVO ERI3

Denimdanes Now Hail To The King FI21141/14
AVO POISSA

Great Gladiolus Excellent FI31298/15
AVO POISSA

Happy Harlekin’s Bill Fi55677/13
3 v 10 kk, hyvä rungon pituus, erinomainen rungon tilavuus, koosta huolimatta 
raajakorkeutta voisi olla enemmän, hyvä eturinta, hyvät etukulmaukset. Riittävän voimakas
takaosa, hyvä voimakas kaula, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat, kulmaukset saisivat 
olla voimakkaammat. Hyvät etuliikkeet, riittävän voimakkaat takaliikkeet.
AVO ERI2

Jättiläisen Hidas Hämäläinen FI29438/15
2 v 5 kk, oikea jätkä, erinomainen rungon tilavuus, erinomainen raajaluusto, kaunis, 
täyteläinen eturinta, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. Voimakas riittävän pitkä 
kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, silmät saisivat olla tummemmat. Erinomaiset 
liikkeet, jos ja kun esittäjä pysyy perässä.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

C’mon Please By My Star FI46582/13
4 v, hyvät rungon mittasuhteet, riittävät tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajaluusto, riittävä
eturinta. Kaula voisi olla hiukan pidempi, erinomainen pää, hyvä kallo, täyteläinen kuono-
osa, kauniit huulet, hyvät liikkeet.
VAL ERI2 SA PU4

Dogiwogin Highspeed Blackpower FI51662/12
VAL POISSA

Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
3 v, rakenteeltaan erinomainen uros, tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajaluusto, 
erinomainen ylälinja. Hyvä etuosa, voimakas kaula, hyvät pään linjat, kaunis leveä riittävä 
voimakas otsapenger, täyteläinen kuono-osa. Erittäin tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA



Chimera Egregor JR72849
JUN POISSA

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI548301/16
1 v, erittäin lupaava, tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu. Hyvä rungon pituus, erittäin 
lupaava tilavuus, lupaava ylälinja, hyvä säkä. Hyvät etu-, riittävät takakulmaukset, lupaava 
eturinta, kaunis kaula. Ihana pää, liikkuu pitkällä, maatavoittavalla askeleella.
JUN ERI1 SA PN4 VASERT

Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
16 kk, hyvä rungon pituus, ylälinjassa vielä pehmeyttä, riittävät mutta tasapainoiset 
kulmaukset, eturinta täyttyy iän myötä. Riittävän pitkä kaula, hyvät pään linjat, riittävä 
otsapenger, viaton ilme. Liikkeessä vielä ymmärrettävää löysyyttä, villi luonne.
JUN ERI2

NUORTENLUOKKA

Finskilän Argento FI10157/16
22 kk, riittävän suuri, hyvä rungon pituus, erinomainen raajaluusto, riittävät kulmaukset. 
Lupaava eturinta, turhan pehmeä ylälinja, voimakas kaula. Hyvä kallo, liikaa huulia, 
erinomaiset sivuliikkeet, koira huokuu liikkumisen iloa.
NUO EH2

Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
18 kk, hyvä koko, riittävän lyhyt, hyvä raajaluusto, eturinta saa täyttyä iän myötä. Hyvät 
taka-, riittävät etukulmaukset, kaunis kaula, riittävän voimakas pää, jossa hyvät linjat. 
Liikkeessä vielä nuoren koira pehmeyttä.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Bonel I’m Pretty One FI31661/15
2 v, hyvä rungon pituus, hyvä eturinta, hyvä raajaluusto, hyvä rungon tilavuus, kaunis 
säkä. Hyvät etukulmaukset, kaunis kaula, hyvä pään profiili, hyvä kallo. Takaosa otettu eri 
koirasta, erinomaiset etuliikkeet.
AVO ERI3

Happy Harlekin’s Beatrix Kiddo FI55678/13
3 v 11 kk, komea voimakas narttu, joka ei ole tänään näyttelykunnossa, erinomainen 
rungon tilavuus, riittävä raajakorkeus. Hyvät taka-, riittävät etukulmaukset, hyvä eturinta, 
hyvä säkä. Tänään liian pehmeä ylälinja, riittävä voimakas kaula. Hyvät pään linjat, hyvät 
etu- ja takaliikkeet, sivuliikkeissä tänään liian pehmeä.
AVO ERI2

Jättiläisen Helleborine FI29437/15
2,5 v, hyvät rungon mittasuhteet ja tilavuus, hiukka pehmeyttä ylälinjassa. Hyvät etu- ja 
riittävät takakulmaukset. Kaula voisi olla pidempi, voimakas pää, jossa hyvät linjat, riittävät 
tummat silmät. Hyvät etu- ja sivuliikkeet.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI



VALIOLUOKKA

Big Ranger’s Europa Vqd FI23724/11
7,5 v, rungoltaan erinomainen narttu, hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja, tasapainoiset 
kulmaukset. Ihana eturinta, hyvä kaula, pää saisi olla parempi, erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Jättiläisen Angervo FI58815/11
VAL POISSA

Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
VAL POISSA

VETERAANILUOKKA

Catapha’s Cheree FI17256/08
9 v 8 kk, hyvä rungon pituus, erinomainen tilavuus, tasapainoiset kulmaukset, kaunis 
ylälinja, riittävä eturinta. Hyvä kaula, hyvät pään linjat, ikäisekseen riittävän tahokkaat 
liikkeet, pitkää ikää!
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

Sininen

NARTUT

PENTULUOKKA

Doggimainen Suomalainen Unelma FI18033/17
7 kk, seistessä erittäin lupaava, tyypikäs pentu, erinomainen raajaluusto, lupaavat 
kulmaukset, lupaava rungon tilavuus. Eturinta tulee iän myötä, kaunis kaula, hyvät pään 
linjat, kauniit huulet. Liikkeitä ei vielä tänään arvostella.
PEN1 KP ROP-PEN

JUNIORILUOKKA

Unagradablesorpresa FI44476/16
13 kk, erinomainen juniori, hyvä rungon pituus, ihana tilavuus, kaunis eturinta, 
tasapainoiset kulmaukset, seistessä kaunis. Liikkeessä vielä pehmeä selkälinja, hyvä pään
profiili, lupaava kallo, hyvät huulet, tasapainoiset, toimivat liikkeet.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI



VALIOLUOKKA

C’mon One And Only FI50958/13
4 v, hyvä rungon pituus, erinomainen tilavuus, riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä eturinta, hyvä säkä, aavistuksen pysty kaula. Hyvä pään profiili, hyvä kallo, 
tehokkaat, tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN3

Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
2 v, hyvä rungon pituus ja tilavuus, hyvä raajaluusto, hyvät etu-, riittävät takakulmaukset. 
Kaunis eturinta, hyvä kaula, hyvä pään profiili, hyvät sivu- ja takaliikkeet, edessä hiukka 
löysyyttä.
VAL ERI2 SA PN4

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
8 v 3 kk, tyypikäs, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaninarttu. Hyvä rungon pituus, 
erinomainen tilavuus, tasapainoiset kulmaukset. Kaunis etuosa, ihana säkä, hyvä kaula, 
hyvät pään linjat. Vielä tällä iällä erinomaiset liikkeet.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET


