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tuomari: Juha Putkonen

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Edendane’s Rocky Steps FI16969/19
8 kk, hyväluustoinen, lupaava pää, hyvät korvat, terveet keskiruskeat silmät, hyvä purenta,
melko voimakkaat huulet. Ikäisekseen hyvä rintakehä, lavat ja olkavarret tulisi olla 
viistommat ja polvikulma selvempi. Hyvä karva ja väri, vielä kapea edestä ja ulkokierteiset 
käpälät, lyhyt pysty lantio. Takaraajan liike jää hiukan rungon alle, tarvitsee aikaa 
kehittyäkseen täyteen mittaansa.
PEN1 –

NARTUT

PENTULUOKKA

Edendane’s Hearts On Fire FI16971/19
7 kk, tasapainoisesti rakentunut narttupentu, jolla erinomainen raajaluusto. Lupaava pää, 
hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Kaunis kaula, hyvin kehittynyt pitkä 
rintakehä ja eturinta, hyvä karva, väri ja maski. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät tiiviit 
käpälät, iänmukaiset liikkeet, lupaava kokonaisuus, lantio hieman luisu.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alchermes De’ Cinegeti  FI20287/19
Rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluuston vahvuus. Hyvä pään pituus ja 
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, eläväiset korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet 
saisi olla tiiviimmät, hyvä purenta ja huulilinja. Hyvä kaula ja säkä, ikäisekseen hyvä 
rintakehä ja eturinta, hyvä karva, väri ja maski. Hyvä lantio ja häntä, tasapainoiset 
kulmaukset ja hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu kevein joustavin askelin, lupaava kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Alder Glade’s Sandels FI33400/18
15 kk, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluusto, hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, silmät saisi olla tummemmat ja 
otsapenger selvempi, hyvä purenta. Lyhyehkö kaula, ikäisekseen hyvä rintakehä ja 
eturinta, riittävän viisto olkavarsi, polvikulma saisi olla selvempi, hyvät tiiviit käpälät, lyhyt 
pysty lantio. Liikkuu lyhyellä askeleella ja takaraajan liike jää rungon alle. Ei osallistunut 
kilpailuluokkaan.
JUN EH3



Edendane’s The Joe Cool FI34009/18
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja luusto, hyvä kaulan pituus ja pään profiili, hyvät korvat,
keskiruskeat silmät, alaluomet saisi olla tiiviimmät, hyvä purenta ja huulilinja, hieman 
huulipusseja. Kaunis niskankaari, hyvä erottuva säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä ja 
eturinta, hyvä karva, väri ja maski, hieman lyhyt ja pysty lantio, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu riittävällä askeleella, mutta liikkeessä saisi olla enemmän 
joustoa.
JUN ERI2 SA PU2 VASERT

AVOINLUOKKA

Hoppingham’s I’m Rumor Hot Rumor FI28764/15
Rungon mittasuhteiltaan oikea, erinomainen raajaluusto. Hyvä pään pituus, hieman 
takaluisu kaula, oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät, luomet saisi olla tiiviimmät, hyvä
purenta, hieman huulipussia, hieman löysää kaulanalusnahkaa. Hyvä säkä ja pitkä syvä 
rintakehä, mutta tasapainoiset kulmaukset, hieman painuneet välikämmenet, lyhyt lantio. 
Liikkuu lyhyellä askeleella ja takaraajan liike jää rungon alle, häntä kaartuu selän päälle.
AVO H

Red Rublev Jetsetter FI46019/17
3 v, hyvässä lihaskunnossa esitetty, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet ja raajaluusto. 
Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallo ja kuono linjat, hyvät korvat, keskiruskeat 
silmät, luomet saisi olla tiiviimmät ja otsapenger selvempi, hyvä purenta. Hyvä kaula, säkä 
ja vahva selkä, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä ja eturinta, hyvä karva, väri ja maski. 
Tasapainoiset kulmaukset, hieman luisu lantio. Liikkuu riittävällä askelpituudella, liikkeessä
saisi olla enemmän joustoa.
AVO ERI1 SA PU4 VACA

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
4 v, erinomainen raajaluusto, rungon mittasuhteiltaan hieman pitkä, erinomainen pään 
pituus, hyvät kallo ja kuonolinjat, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä 
purenta, hieman korostuneet huulet. Kaunis niskan kaari, hyvä säkä ja rintakehä, 
erinomainen eturinta, selkä painuu lanneosaltaan saisi olla lyhyempi, lyhyt luisu lantio. 
Tasapainoiset kulmaukset, riittävän tiiviit käpälät, liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta 
liikkeessä saisi olla enemmän joustoa.
VAL ERI1 SA PU3 CACIB

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18
13 kk, erinomaiset rungon mittasuhteet, sopiva raajaluusto, erinomainen pään pituus, 
oikeat kallon ja kuono linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet saisi olla 
tiiviimmät, hyvä purenta. Kaunis niskankaari, hyvä selkä, ikäisekseen hyvin kehittynyt 
rintakehä, hyvä eturinta, hyvät tiiviit käpälät, hyvä karva, väri ja maski. Hyvä lantio ja 
hännän asento, kevyt joustava sivuaskel, etuliikkeessä vielä nuoren koiran löysyyttä. 
Lupaava kokonaisuus, hieman kapea alaleuka, vasen alakulmahammas ahdasasentoinen.



JUN ERI1 SA PN4 VASERT

AVOINLUOKKA

Kiamar Finnish Beauty FI25439/17
Hyvä luustoinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset 
kallo ja kuono linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet saisi olla tiiviimmät ja 
otsapenger selvempi, hieman kapea kuono ja hyvä purenta. Hyvä säkä, vahva selkä, hyvin
kehittynyt pitkä rintakehä, sopivasti eturintaa, hyvä karva, väri ja maski. Hieman pysty 
lantio, hyvä hännän asento, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä 
askeleella, mutta liikkeessä voisi olla enemmän joustoa.
AVO ERI2 SA 

Samuraiwood’s Peppi Pitkätossu FI48399/17
Rungon mittasuhteiltaan oikea, erinomainen raajaluusto, kokoa voisi olla enemmän. 
Erinomainen pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallo ja kuono linjat, hyvät korvat, 
keskiruskeat silmät, alaluomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, hieman korostuneet 
huulet. Kaunis kaula ja niskankaari, hyvä säkä ja rintakehä, hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä 
karva, väri ja maski, löysää kaulan alusnahkaa, tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät. 
Liikkuu hyvällä askeleella, riittävällä joustolla, erinomaisessa lihaskunnossa.
AVO ERI1 SA PN3 SERTI FI MVA

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Kaunislinjainen, erinomaiset rungon mittasuhteet ja luusto. Erinomainen pään pituus, 
kaunis pään profiili, keskiruskeat silmät, alaluomet saisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, 
kaunis huulilinja. Hyvä kaula ja kaunis niskankaari, hyvä säkä, erinomainen pitkä rintakehä
ja eturinta, hyvä karva, väri ja maski. Hyvä hännän asento ja hyvin kulmautuneet raajat, 
hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella ja hyvällä joustolla ja keveydellä.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Kaunislinjainen, erinomainen raajaluusto ja rungon mittasuhteet. Erinomainen pään pituus 
ja kaunis pään profiili, hyvä asentoiset korvat, keskiruskeat silmät, hieman löysät 
alaluomet, kaunis huulilinja ja hyvä purenta. Kaunis niskankaari, hyvä kaula ja säkä, hyvin 
kehittynyt pitkä rintakehä ja eturinta, hyvä karva, väri ja maski. Tasapainoiset kulmaukset 
ja hyvät tiiviit käpälät, hyvä hännän asento. Liikkuu hyvällä askeleella, oikealla joustolla ja 
keveydellä.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

Musta / harlekiini

UROKSET

AVOINLUOKKA



Hoppingham’s Take ME To Your Heart FI36319/17
Erinomainen raajaluusto, rungon mittasuhteilta oikea. Hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset kallo ja kuono linjat, hyvät korvat, hieman vaaleat silmät, alaluomet saisi 
olla tiiviimmät, hyvä purenta, hieman korostuneet huulet ja hieman huulipussia. Hyvä säkä,
hyvin kehittynyt pitkä rinta ja eturinta, selkä hieman painuu, riittävät mutta tasapainoiset 
kulmaukset, käpälät tulisi olla tiiviimmät. Lyhyt ja pysty lantio, nostaa häntäänsä turhan 
korkealle seistessä ja liikkeessä. Liikkuu lyhyellä askeleella ja takaraajan askel jää liikaa 
rungon alle.
AVO H

Via Grano’s Primerrango FI44473/16
Erinomainen raajaluusto, oikeat rungon mittasuhteet. Vahvapiirteinen urosmainen pää, 
joka ei saa enää voimistua, kallossa vielä pyöreyttä, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, 
hieman kyömy kuonon selkä, hyvä purenta, voimakkaat huulet ja huulipussi, löysää 
kurkunalusnahkaa. Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta, riittävät mutta tasapainoiset 
kulmaukset, lyhyt pysty lantio, häntä nousee liikkeessä turhan korkealle. Liikkuu hieman 
kinnerahtaasti takaa ja lyhyellä askeleella.
AVO H

VALIOLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Erinomainen raajaluusto, oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet tulisi 
olla tiiviimmät, hieman kyömy kuononselkä, epätasainen purenta, hieman korostuneet 
huulet. Hyvä kaula ja säkä, hyvä syvä rintakehä ja hyvin kehittynyt eturinta, hyvä karva ja 
väri, hieman valkoista eturinnassa, hieman lyhyt ja pysty lantio. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella, joskin liikkeessä voisi olla enemmän joustoa.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
VAL POISSA

VETERAANILUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
8 v, hyvässä kunnossa esitetty veteraani, jolla hyvä raajaluuston vahvuus, hyvät rungon 
mittasuhteet. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, ylös 
kiinnittyneet korvat, silmät tulisi olla tummemmat, hyvä purenta. Hyvä säkä ja pitkä 
rintakehä, olkavarret saisi olla viistommat, riittävästi eturintaa, riittävästi kulmautunut 
takaosa. Hyvät tiiviit käpälät, iänmukaiset liikkeet, luisu lantio, nostaa häntänsä turhan 
korkealle liikkeessä.
VET EH1

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Catapha’s Girl Of Genius FI32085/18



18 kk, oikeat rungon mittasuhteet, sopiva raajaluusto, lähes yhdensuuntaiset kallon ja 
kuonon linjat, silmät saisi olla tummemmat, hieman lyhyt kuono, hyvä purenta. Hyvä säkä, 
ikäisekseen hyvä rintakehä, hyvä eturinta, hieman lyhyt hyvälaatuinen karva, riittävät 
mutta tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja riittävällä joustolla, saa 
kauttaaltaan voimistua.
NUO EH1

VALIOLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
Erinomainen raajaluusto nartuksi, hyvä rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, hieman 
takaluisu kallo, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet saisi olla tiiviimmät, hieman 
köyry kuononselkä, hyvä purenta, hieman korostuneet huulet, hieman huulipussia. Hyvä 
säkä ja pitkä rintakehä, selkä saisi olla tasaisempi ja olkavarret viistommat. Hyvä eturinta, 
hyvin kulmautunut takaa, hieman luisu lantio, liikkuu riittävällä askelpituudella.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Erinomainen lihaskunto, raajaluusto ja rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, tiiviit luomet, 
riittävä otsapenger, hyvä purenta & huulilinja. Hyvä säkä ja erinomainen pitkä rintakehä, 
hyvä eturinta, selkä hieman painuu, lyhyt karvapeite, musta väri saisi olla syvempi, hyvä 
lantio ja hännän asento. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvät tiiviit käpälät, kevyt joustava 
askel ja hyvä askelpituus.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

Bonel John Q Travolta FI15879/19
7,5 kk, tasapainoisesti kehittynyt, hyväluustoinen pentu, lupaava pää, hyvät korvat, silmät 
ja purenta, vielä löysyyttä huulissa, ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset 
kulmaukset, iänmukaiset liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Bonel Jubilee FI15882/19
7 kk, hyvä raajaluusto, lupaava narttumainen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä 
säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvä hännän 
asento, iänmukaiset liikkeet.
PEN1 KP VSP-PEN



UROKSET

AVOINLUOKKA

Blue Hood’s Ryker’s Road FI45239/17
Erinomainen raajaluusto, rungon mittasuhteilta hieman pitkä, pään pituus hyvä, kallossa 
vielä pyöreyttä, hyvät silmät ja purenta, hieman korostuneet huulet ja huulipussi. Hyvä 
säkä ja rintakehä, olkavarret saisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvät tiiviit 
käpälät, hyvä lantio ja hännän asento. Takaa liikkuu hyvin, edestä lyhyellä askeleella.
AVO ERI1 SA PU1 CACIB VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Keto-Orvokki FI33556/18
16 kk, erinomaiset rungon mittasuhteet, sopiva raajaluusto, hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat ja silmät, luomet saisi olla tiiviimmät, 
hyvä purenta. Hyvä säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta, selkä hieman painuu, 
hyvä karva, pieni valkoinen rintamerkki. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, tiiviit 
käpälät. Liikkuu riittävällä askelpituudella.
JUN ERI1 SA VASERT

NUORTENLUOKKA

Chaja Blue Hood’s Vom Räuberbaron FI51817/18
Rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, hyvät silmät, riittävän tiiviit luomet, hyvät huulet. Hyvä 
kaula ja säkä, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, riittävä eturinta, hyvä karva ja väri, hieman 
laskeva lantio. Tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät, liikkuu hyvällä askeleella, 
seistessä selkä hieman painuu.
NUO ERI1 SA PN4 SERTI

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
Erinomainen lihaskunto, rungon mittasuhteet ja raajaluusto. Hyvä pään pituus, oikeat pään
linjat, hyvät korvat ja silmät, tiiviit luomet, hyvä pään profiili ja huulilinja, hyvä purenta. 
Hyvä lihaksikas kuiva kaula, erottuva säkä, erinomainen rintakehä ja eturinta, 
tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät, hyvä karva, väri ja lantion asento. Erinomainen 
häntä, liikkuu hyvällä askeleella, hyvällä keveydellä ja joustolla.
VAL RI2 SA PN2 VACA

Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Erinomainen lihaskunto, rungon mittasuhteet ja raajaluusto. Erinomainen pään pituus, 
oikeat pään linjat, hyvät korvat ja silmät, hieman löysät alaluomet, hyvä purenta. Kaunis 
niskan kaari ja hyvä erottuva säkä, vahva selkä, eriomainen pitkä rintakehä ja eturinta. 
Hyvin kulmautuneet raajat, tiiviit käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella, erinomaisella 
joustolla ja keveydellä.



VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
10 v 2 kk, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, jolla erinomainen rungon 
mittasuhteet ja raajaluusto. Hyvä pään pituus, hyvät korvat ja silmät, riittävän tiiviit luomet, 
hyvä otsapenger, purenta ja huulilinja. Erinomainen säkä, pitkä rintakehä ja eturinta, hyvä 
karva ja tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä ja lantio, liikkuu iäntuomalla arvokkuudella.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET


