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Sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Kookas, selvä sukupuolileima, mittasuhteilta aavistuksen pitkähkö. Pitkälinjainen uroksen 
pää, jossa oikeat mittasuhteet, lähes yhdensuuntaiset tasot. Otsapenger voisi olla 
voimakkaampi, hyvät silmät, kaunis kaula, hyvä säkä. Selkälinja ok, aavistuksen pysty 
lantio, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä luuston vahvuus, käpälät ok. 
Liikkuu löysästi edestä, hyvä sivuaskel, hyvä sininen väri.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Baccara Baronowie Pomorza PKR.II-131650
11 kk, keskikokoinen, mittasuhteiltaan hieman pitkä, voimakas nartun pää, jossa 
yhdensuuntaiset pään tasot, kuono-osa saisi olla aavistuksen pidempi, melko huulekas. 
Hyvä kaula, pitkä säkä, selvä rintakehä, ikäisekseen sopiva eturinta, pitkähkö rintakehä ja 
lanneosa. Sopiva luuston vahvuus, voimakkaammin kulmautunut edestä kuin takaa, hyvät 
käpälät. Liikkuu vielä melko löysästi edestä, ok takaa, sopiva askelpituus. Koira saisi 
kantaa liikkeessä itsensä paremmin, antaa tänään hieman etumatalan vaikutelman, hyvä 
sininen väri.
JUN H

Grande Gremin’s Jewel Of Blue Diamonds FI44394/17
10 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima, kaunis pitkälinjainen pää, jossa 
hyvä ilme ja lähes yhdensuuntaiset pään tasot, otsapenger voisi olla selvempi, kaunis 
huulikulma, kauniisti sijoittuneet korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä, selkälinja ok, ikäisekseen
riittävä runko, eturinta saa täyttyä, hyvä luuston vahvuus, hienot käpälät, pysty olkavarsi. 
Niukemmin kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa, hyvä leveä reisi. Liikkuu vielä hieman
kapeasti, mutta yhdensuuntaisesti. Kaunis tasapainoinen sivuliike, lupaava juniori.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

MUSTA / HARLEKIINI

UROKSET

PENTULUOKKA



Hainaron Absolute Arrow FI53991/17
7 kk, kookas, selvä sukupuolileima, pitkä linjainen nuoren uroksen pää, jossa lähes 
yhdensuuntaiset pään tasot, otsapenger saisi tulla voimakkaammaksi. Aavistuksen 
kapeahko alaleuka, hyvä kaula ja ylälinja, ikään sopiva runko ja eturinta, hyvä luuston 
vahvuus ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, aavistuksen korkea kinner. 
Liikkuu vielä löysästi edestä, sopiva sivuaskel, yhdensuuntaisesti takaa. Hyvät raamit 
joihin kasvaa, iloinen olemus ja käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

JUNIORILUOKKA

Hoppingham’s Rhythm’n Rhythm In A Tux FI52820/17
10 kk, kookas selvä sukupuolileima, pitkälinjainen uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet, 
lähes yhdensuuntaiset pään tasot, tiukka saksi purenta. Hyvä kaula ja säkä, aavistuksen 
kaareva selkälinja seistessä, pitkähkö luisu lantio seistessä. Ikään erinomainen runko ja 
eturinta, hyvä luuston vahvuus ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, voimakkaasti 
takaa. Liikkuu vielä löysästi edestä ja takaliike pyrkii pyörimään rungon alla, lupaava 
sivuaskel, hyvät raamit joihin aikuistua. 
JUN EH2

Hoppingham’s Take Me To Your Heart FI36319/17
12 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima, pitkälinjainen pää, jossa 
erinomainen pituus ja kuonon ja kallon suhde, riittävä otsapenger, hyvä huulikulma. Kaunis
kaula, hyvä ylälinja, ikään sopiva runko, lupaava eturinta, riittävä luuston vahvuus, hieman 
pitkät varpaat. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, 
hyvä sivuaskel. Mantteliväri voisi olla selkeämpi, kompakti kokonaisuus, ihastuttava 
olemus ja käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

Magic Alaunt Maatähti FI30055/17
JUN POISSA

AVOINLUOKKA

Falcon Margenis FI27377/16
AVO POISSA

Grand Oak’s Cliffjumper FI18357/15
3 v, kookas, selvä sukupuolileima, pitkälinjainen uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet, 
lähes yhdensuuntaiset pään tasot. Hyvä vahva kaula, kaunis niskan kaari, selvä säkä, 
ylälinja ok, pitkä hieman luisu lantio. Hyvä runko ja eturinta, vahva luusto ja käpälät, 
riittävästi kulmautunut edestä, voimakas polvikulma takana. Seisoo ja liikkuu 
kinnerahtaasti, liikkuu hieman kerien edestä, malttaessa sivuaskel riittävän pituinen, mutta 
tänään pohja tai joku muu häiritsee, seistessään tänään kompaktimpi kuin liikkeessä. 
Liikkeet määrää palkintosijan.
AVO H

NARTUT

JUNIORILUOKKA



Hoppingham’s Love Me Tender Love Me Dear FI36320/17
12 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, kauniit ääriviivat, pitkälinjainen nartun pää, oikeat pituus 
ja mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset pään tasot, otsapenger saisi olla selvempi, kuonon 
selkä aavistuksen suorempi, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, hyvä säkä ja selkälinja, hyvä 
runko ja eturinta, sopiva luuston vahvuus, käpälät voisi olla kootummat, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, matala kinner. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, kauniilla ryhdillä, kantaa 
itsensä kauniisti, kaunis rodunomainen kokonaisuus, ihastuttava olemus ja käytös.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

Nintje Vom Hollenstein VDH/DDC130587
9 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, olikealinjainen nartun pää, jossa yhdensuuntaiset pään 
tasot, riittävä otsapenger, kaunis ilme, aavistuksen matalle kiinnittyneet suurehkot korvat, 
hyvä kaula. Ylälinja ok, hieman luisu lantio, sopiva runko ja eturinta, hyvä luuston vahvuus 
ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu löysästi edestä ja vielä ahtaasti 
takaa, liike saa vielä vakiintua, seistessään kompakti kokonaisuus ja kauniit raamit mihin 
kasvaa. Iloinen olemus ja käytös.
JUN ERI3

Talekin Elita One FI30652/17
17 kk, kookas, narttumainen kokonaisuus, mittasuhteet ok, kaunis linjainen ja ilmeinen 
nartun pää, riittävä otsapenger, kaunis huulikulma, suloinen ilme. Hyvä kaula, pitkä säkä, 
ylälinja ok, riittävä rungon vahvuus, eturinta saa vielä voimistua, hyvä luusto ja käpälät. 
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, sopivalla 
askelpituudella, takapotku saa vähän voimistua. Hyvä raaminen nuori narttu joka tarvitsee 
vain aikaa täyttääkseen ne.
JUN ERI2 SA PN3 VASERT

AVOINLUOKKA

Mi’havana Independence FI55909/12
5 v, narttumainen kokonaisuus, hyvä koko, mittasuhteet ok, oikealinjainen nartun pää, 
yhdensuuntaiset tasot, hyvä pituus ja huulikulma. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, riittävä 
rungon vahvuus ja rintakehän syvyys ja eturinta. Sopivasti kulmautunut edestä, hyvin 
takaa, hyvä matala kinner, riittävä luusto, hyvät käpälät. Liikkuu melko löysästi edestä, 
muilta osin hyvin, kaunis valkoinen pohjaväri ja hyvin jakautuneet mustat läiskät.
AVO ERI1 SA PN4

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Fabulous Florestina FI48547/14
3,5 v, hyvä koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima, pitkälinjainen nartun pää, jossa 
lähes yhdensuuntaiset tasot, otsapenger saisi olla selvempi, kaunis huulikulma. Hyvä 
kaula, selvä säkä, hyvä selkälinja ja runko sekä eturinta, riittävä luuston vahvuus, hyvät 
käpälät, hieno leveä reisi ja matala kinner, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. 
Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten erittäin hyvin, kaunis rodunomainen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15



3,5 v, keski kokoinen, mittasuhteet ok, oikealinjainen pää, lähes yhdensuuntaiset tasot, 
kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi ja huulikulma selvempi. Hyvä kaula, säkä voisi 
olla selvempi, ylälinja ok, aavistuksen luisu lantio. Riittävä rungon vahvuus, eturinta saisi 
olla täyteläisempi, sopiva luusto, hyvät käpälät, pysty olkavarsi, niukasti kulmautunut 
edestä, hyvin takaa. Liikkuu hieman kerien edestä, muilta osin hyvin, kaunis valkoinen väri
ja mustat läiskät.
VAL ERI2

VETERAANILUOKKA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
VET POISSA

KELTAINEN / TIIKERIJUOVAINEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Bella FI10301/18
8 kk, tasaisesti kasvanut narttupentu, kaunis ilmeinen pitkä pää, pääntasot saavat vielä 
yhdensuuntaistua. Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva rungon vahvuus, vahva luusto, käpälät 
saisivat olla kootummat. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, aavistuksen pitkä ja 
luisu lantio. Liikkuu vielä hieman löysästi edestä, hyvä sivuaskel, suloinen iloinen käytös ja
olemus.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Milou FI21664/17
15 kk, hyvä koko, mittasuhteilta täysin neliö, pitkälinjainen hyvä pää, jossa kaunis 
rodunomainen ilme, hyvä huulikulma, hyvät silmät. Hyvä kaula, selvä säkä, hyvä ylälinja, 
riittävän syvä rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä, vatsalinja vielä melko kuroutunut. Pysty 
olkavarsi, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti, taka-askeleeseen toivoisin lisää pituutta ja voimaa, hyvät raamit johon 
kasvaa ja täyttyä. Liikkeet saa tasoittua, ihastuttava olemus ja käytös.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Duplo Hh Diablo Great Dane FI38752/17
20 kk, keskikokoinen mittasuhteet vielä ok, voimakas uroksen pää, hyvä kuonon ja kallon 
suhde, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, tällä hetkellä lähes alapurenta, turpeat huulet. 
Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva runko, riittävä eturinta, sopiva luuston vahvuus. Pysty 



olkavarsi, etuasentoinen lapa, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu vielä löysästi edestä, 
sivusta ja takaa ok. Tämän päivän palkintosijan määrää purenta.
NUO T

AVOINLUOKKA

Red Rublev November Rain FI56153/15
2,5v, hyvä koko ja mittasuhteet, kookas, mittasuhteet ok, selvä sukupuolileima, oikea 
ilmeinen pää, hyvä pituus ja lähdes yhdensuuntaiset tasot, hyvät silmät. Vahva kaula, hyvä
säkä, selkälinja, hieman pysty lantio. Hyvä vahva runko ja eturinta, hyvä luuston vahvuus, 
käpälät voisi olla kootummat. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, seisoo ja liikkuu 
mielellään takaraajat rungon alla ja takaliike jää vaatimattomaksi. Seistessä näyttävä 
kokonaisuus, kaunis tiikeri väritys.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT

VALIOLUOKKA

Sardi’s Secret Agent 007 At Hoppinghams FI24384/14
Hyvä koko ja mittasuhteet, pitkä linjainen pää, oikea ilme, hyvät silmät, alaleuka saisi olla 
voimakkaampi. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, sopiva runko, riittävä eturinta. Hieman pysty 
olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, sopiva luuston vahvuus. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti, riittävällä askelpituudella, hyvin itsensä kantaen. Kaunis tiikeri väritys.
VAL ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP

NARTUT

VALIOLUOKKA

Euro Power J-Lo Fi20898/16
2 v, kookas vahva narttu, oikealinjainen nartun pää, aavistuksen avoimet silmäluomet, 
kauttaaltaan vahva kuono ja kallo, yhdensuuntaiset pään linjat. Ryhdikäs kaula ja kaunis 
niskan kaari, hyvä säkä, pitkä luisuhko lantio, hyvä runko, erinomainen eturinta, vahva 
luusto, hyvät käpälät, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieno leveä reisi. Liikkuu lähes 
yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella, upea maski ja hyvä väri, ihastuttava 
kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-1 BIS-1


