
29.7.2006 Mikkeli
tuomari: Unto Timonen

keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Dogiwogin Blackamoore FI11382/06
Tasapainoisesti kehittynyt urospentu, jolla erinomainen raajaluusto, hyvä pää, vahva kaula, hyvin 
kulmautunut etuosa, joka tarvitsee aikaa täyttyäkseen. Hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja, seistessä 
hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu vielä pennunomaisesti.
PEN1 KP VSP-PENTU

Finlandia's Leif Glade NO05091/06
Vahvaluustoinen urospentu, jolla hyväilmeinen pää, hyvä kaula, hyvän muotoinen etuosa, käpälät 
voisivat olla tiiviimmät. Hyvä runko, vielä hieman pehmeä ylälinja, hyvin kulmautuneet takaraajat, 
liikkuu hyvin ikäisekseen.
PEN2 KP

NARTUT

PENTULUOKKA

Dogiwogin Bella Clao FI11383/06
Tasapainoinen kaunislinjainen narttupentu, hyvä pään sivuprofiili. Kaunis kaula, ikäisekseen hyvän 
muotoinen etuosa, hyväluustoiset raajat, hyvä rungon muoto,. Hyvä ylälinja, leveä reisi, hyvä 
kinnerkulma, liikkuu hyvin ajoittain.
PEN1 KP ROP-PENTU

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade's Dave FI3538705
Vahvaluustoinen junioriuros, jolla maskuliininen pää, hyvä kaula ja etuosaltaan vielä kapea, eturinta
voisi olla voimakkaampi. Hyvä ylälinja seistessä, hyvä rungon muoto, hyvä reiden leveys ja hyvä 
kinnerkulma. Liikkuu tasapainoisesti joskin taka-askel saisi olla pidempi.
JUN ERI2 VASERT

Red Rublev Woodoo FI44276/05
Tasapainoisesti kehittynyt junioriuros, jolla hyväpiirteinen pää, tyylikäs niskankaari, hyvän 
muotoinen etuosa, hyväluustoiset raajat, hyvä rungon muoto. Hyvä ylälinja seistessä, leveä reisi, 
hyvä kinnerkulma, liikkuu hyvin sivulta, vielä hieman kapeasti takaa.
JUN ERI1 PU4 SERTI

NUORTENLUOKKA

Great-Golden's Iberian Kuu FI43459/04



NUO POISSA

VALIOLUOKKA

Abragabra's Fantastic Phenom FI33154/04
Komea, vahvaluustoinen uros, jolla kaunispiirteinen pää, vahva kaula, erinomainen eturinta, 
täyteläinen runko. Hyvä ylälinja, leveä reisi ja hyvä kinnerkulma, liikkuu hyvin, joskin toivoisin 
sille hieman paremman potkun takaliikkeeseen.
VAL ERI3 PU3

C'mon Hot Choice FI27807/00
Tyylikäs kokonaisuus, erinomainen pää, kaunis niskankaari, erinomainen etuosa, suorat raajat. 
Täyteläinen runko, kaunis ylälinja, leveä reisi, voimakas kinnerkulma, liikkuu erinomaisesti sivulta,
hieman löysyyttä etuliikkeessä.
VAL ERI2 PU2 VACA

Edendane's Henry Higgins FI37095/03
Erinomainen kokonaisuus, hyvä pää, erinomainen niskan kaari, hyvin kulmautunut ja täyttynyt 
etuosa. Vahvaluustoiset raajat, erinomainen runko ja ylälinja. hyvä reiden leveys, hyvä 
kinnerkulma. Liikkuu erinomaisesti sivulta, etuliike voisi olla hieman rauhallisempi.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05
JUN POISSA

Alder Glade's Dearie FI35391/05
Tasapainoinen juniorinarttu, jolla kaunis pään sivuprofiili. Tyylikäs kaula, ikäisekseen hyvin 
täyttynyt etuosa. Hyväluustoiset raajat, kaunis runko, hyvin kulmautuneet takaraajat, hyvä ylälinja 
seistessä. Liikkuu hyvin sivulta.
JUN ERI1 VASERT

Citnaltanstriders Promise Kept FI52780/05
Kaunis tasapainoinen juniorinarttu, jolla hyväpiirteinen pää, kaunis kaula. Hyvin kulmautunut 
etuosa, joka saa vielä täyttyä, suorat vahvaluustoiset raajat, erinomainen runko, hyvä ylälinja 
seistessä. Hyvä reisi ja kinnerkulma, liikkuu tasapainoisesti.
JUN ERI2

Dundane's Shooting Star FI37511/06
Hyväluustoinen juniorinarttu, jolla hyvä pään sivuprofiili. Kaunis kaula, hyvin kulmautunut etuosa, 
joka on vielä kovin kapea, hyvä rungon muoto. Hyvä kinnerkulma, liikkuu hyvin sivulta, etuosan 
kapeus nähtävissä etuliikkeessä.
JUN EH3

NUORTENLUOKKA

Dogiwogin A Fainomenon FI42984/04



Tasapainoinen hyväluustoinen nuori narttu, jolla kaunis pää ja ilme. Kaunis kaula, hyvä 
niskankaari, hyvin kulmautunut etuosa, riittävä eturinta, kaunis runko ja ylälinja, hyvä reiden 
leveys. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Abragabra's Fantastic Dream FI33157/04
Hyväluustoinen narttu, jolla hyvä pään sivuprofiili, kaunis kaula ja niska. Etuosa tarvitsee aikaa, 
hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja. Riittävä kinnerkulma, liikkuu tasapainoisesti sivusta, kapeasti ja 
hieman huolimattomasti edestä.
AVO EH2

Danish Danehouse Pretty Woman DK04758/2002
Tasapainoinen vahvaluustoinen narttu, hyvä päänprofiili, tyylikäs kaula. Hyvin muotoutunut etuosa,
erinomainen runko ja ylälinja, leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin sivulta.
AVO ERI1 PN2 SERTI VACA

Great-Golden's Harmony Sister FI29604/04
AVO POISSA

Hideho's Tea-Toddy Dw FI11176/04
Hyväluustoinen narttu, hyvä pää ja kaula, eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvärungon muoto, 
alalinja pennuista johtuen ei täysin kiinteytynyt, hieman niukka polvi- ja kinnerkulma. Liikkuu 
hieman löysästi edestä.
AVO EH3

VALIOLUOKKA

Abragabra's Fawn Fairytale FI33156/04
Erinomainen kokonaisuus, kaunis pää, hyvä kaula, erinomaisesti muotoutunut etuosa. Hyvä 
raajaluusto, erinomainen runko ja ylälinja, leveä lantio, hyvä reiden leveys. Hyvä kinnerkulma, 
liikkuu tasapainoisesti, toivoisin hieman reippaampaa menoa.
VAL ERI2 PN3 VACA

Edendane's Audrey Hepburn FI37098/03
Kaunislinjainen narttu, jolla tyylikäs pää, kaunis kaula ja niska, hyvä eturinta. Hyvä raajaluusto, 
erinomainen runko, kaunis ylälinja. Hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvällä askeleella.
VAL ERI4

Edendane's My Fair Lady FI37097/03
Erinomainen sivuprofiili, kaunis pää, tyylikäs kaula, kaunis niskankaari. Erinomainen etuosa ja 
runko, hyvä luusto, erinomainen ylälinja. Hyvä reiden leveys, liikkuu tasapainoisesti hyvällä 
askelpituudella.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP

Ritzypal's Booby On Stars FI34243/03
Erinomainen kokonaisuus, kaunis pään sivuprofiili. Hyvä kaula, hyvin täyttynyt etuosa, 
erinomainen runko ja ylälinja. Hyvä raajaluusto, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvällä 
askelpituudella sivusta, hieman löysyyttä etuliikkeessä.



VAL ERI3 PN4

tuomari: Tuula Seppälä

sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

Genedda Communis Sensus FI16211/06
7 kk, hyvän tyyppinen, lähes neliömäinen, keskivahva urospentu. Hyvä pää, jossa oikeat 
mittasuhteet, hieman karkea kallo, vaaleat silmät, hyvä purenta. Voimakas säkä, pyöristää hieman 
selkäänsä, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehä. Hyvä luusto, luisu lantio, 
matala hännänkiinnitys, liikkuu vielä löysästi ja takaa hieman sidotusti, rauhallinen luonne.
PEN1 KP ROP-PENTU

JUNIORILUOKKA

Bonel Uno FI46513/05
11 kk, voimakas neliömäinen juniori uros, voimakas uroksen pää, hieman karkea kallo, hyvät 
silmät, ristipurenta. Voimakas runko, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, erittäin hyvä eturinta ja 
vahva luusto. Hyvä säkä ja ylälinja, saisi liikkua paremmalla työnnöllä, tarvitsee kehätottumusta.
JUN H

Bonel Uranus FI46512/05
11kk, hyvän kokoinen, neliömäinen uros, vahva luusto, hyvä kuonon ja kallon suhde, mutta linjat 
saisivat olla samansuuntaiset, hyvät silmät ja purenta. Voimakas kaula, eturinta ja rintakehä, selkä 
vielä pehmeä, riittävästi kulmautunut edestä, takaa saisi olla paremmin kulmautunut. Matala 
hännänkiinnitys, liikkuu riittävän hyvin, iloinen häntä, rauhallinen esiintyjä, väri ei tänään 
parhaassa näyttelykunnossa.
JUN H

Bonel Uruk-Hai FI46508/05
10 kk, erinomaista tyyppiä oleva sopivan kokoinen lähes neliömäinen uros. Hyvä uroksen pää, 
hyvät silmät, oikea purenta, hyvä kaula ja säkä sekä ylälinja. Lupaava eturinta, tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, vahva luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella, rauhallinen esiintyjä, 
hieman heikko kinner, hyvä väri.
JUN ERI1 PU2 SERTI

Bonel Utixo FI46509/05
Erinomaista tyyppiä oleva 11 kk, voimakas uros, hyvät pään mittasuhteet, otsapenger saisi olla 
voimakkaampi, hyvät silmät, hyvä purenta. Tyylikäs ylälinja, voimakas rintakehä ja luusto. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, mutta ahtaasti takaa ja vielä hyvin löysästi, aavistuksen pukkijalat, 
rauhallinen esiintyjä.
JUN EH2

VALIOLUOKKA



Bonel Quentin Blue FI28150/03
Erinomainen 3-vuotias voimakas uros, joka on hieman korkeuttaan pidempi, erittäin hyvä uroksen 
pää, jossa otsapenger saisi olla voimakkaampi, kauniit silmät, erittäin hyvä purenta. Hyvä kaula ja 
säkä, hieman pehmeä selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman suora olkavarsi, hyvin kulmautunut 
takaosa. Liikkuu sujuvasti, kokenut esiintyjä.
VAL ERI2 PU3 VACA

Wysiwyg's Luke Skywalker Longo FI27636/00
Erinomaista tyyppiä oleva 6,5 vuotias uros, erinomainen pää ja ilme, kauniit silmät, hyvä purenta. 
Erinomainen kaula ja säkä, sekä ylälinja, erinomainen eturinta, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa. Vahva luusto, leveä reisi, liikkuu erittäin hyvin, esiintyy rauhallisesti.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Bonel Vanilla Sky FI46549/05
10 kk vahva, hyvän tyyppinen lähes neliömäinen juniorinarttu, hyvät pään mittasuhteet, vaaleat 
silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä, pyöristää selkäänsä, jyrkkä lantio ja matala 
hännänkiinnitys, vielä puutteellinen eturinta ja kapea rintakehä. Löysät kyynärpäät, suora olkavarsi, 
liikkuu epätasaisesti ja pyrkii peitsaamaan, kaunis väri, rauhallinen esiintyjä.
JUN H

AVOINLUOKKA

Genedda Yes Yes Yes FI27082/04
3,5 -vuotias, hyvän tyyppinen, kookas keskivahva narttu, pitkärunkoinen, hyvä pää ja ilme, pienet 
hyvän väriset silmät, purenta ok. Tyylikäs kaula, hyvä säkä, pitkä selkä ja lanneosa, puutteellinen 
eturinta, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät raajat, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu 
tasapainoisesti, rauhallinen esiintyjä, hyvä väri.
AVO EH2

Herdolf Padme Naberrie FI41556/04
Erittäin hyvän tyyppinen, melkein 2 -vuotias keskivahva narttu, saisi olla neliömäisempi, 
feminiininen pää ja ilme, hyvät pään mittasuhteet, kauniit silmät, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, 
hyvä ylälinja, erittäin hyvä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu 
tasapainoisesti, mutta ahtaasti takaa. Hyvä väri, rauhallinen esiintyjä.
AVO EH1

musta / harlekiini

NARTUT

PENTULUOKKA

Anastacia Bohemia Abrus FI25045/06
PEN POISSA



UROKSET

JUNIORILUOKKA

Danemanian Le Miserable GS FI24611/05
15 kk, kookas neliömäinen uros, voimakas pää, jossa runsaasti ryppyjä ja huulia, voimakas kallo, 
kuono-osa saisi olla pidempi, hyvät silmät ja purenta. Voimakas kaula, suora olkavarsi ja vielä 
kehittymätön eturinta, pyöristää selkäänsä, jyrkkä lantio, tassut kääntyvät ranteista voimakkaasti 
ulospäin. Hyvin löysät ja voimattomat liikkeet, esiintyy rauhallisesti.
JUN H

Danemainian Moomintroll FI27261/05
15 kk, kookas uros, neliömäinen runko, hyvä pää ja ilme, hyvä purenta, hyvä kaula, puutteellinen 
eturinta ja kapea rintakehä. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, jyrkkä lantio ja matala
hännän kiinnitys, hyvä luusto ja tassut, musta väri saisi olla syvempi. Liikkuu lyhyellä askeleella ja 
kaipaa työntöä, rauhallinen esiintyjä.
JUN H

Danemanian Outlander FI48383/05
10 kk vanha, erittäin hyvän tyyppinen, keskivahva uros, hyvä pää, jossa oikeat mittasuhteet, sekä 
hyvä ilme, hyvä purenta. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, 
riittävän vahva runko, hyvä hännän kiinnitys, kaipaa kehätottumusta. Liikkeitä ei voi arvostella, 
koska koira ei liiku.
JUN EVA

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
JUN POISSA

VALIOLUOKKA

Danemanian Jaguar FI40937/04
2 -vuotias, hyvän kokoinen neliömäinen uros, kaunis pää jossa oikeat mittasuhteet, kauniit silmät, 
muuten hyvä purenta, mutta pienet alaetuhampaat. Hyvä kaula, voimakas runko, tasapainoiset 
kulmaukset, musta väri saisi olla syvempi. Liikkuu hyvällä askeleella ja kinnerahtaasti.
VAL ERI3 PU3

Danemanian Fits To Genedda FI11455/02
4,5 -vuotias, lähes neliömäinen voimakasrunkoinen uros, hyvä pää ja ilme, melko hyvä purenta. 
Hyvä ylälinja ja rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, vahva luusto. Liikkuu tasapainoisesti, 
riittävällä työnnöllä, esiintyy rauhallisesti.
VAL ERI2 PU2 VACA

Genedda Star Of Bemu's FI40947/01
5 -vuotias, voimakas hieman pitkärunkoinen uros, hyvä pää ja ilme, hyvät silmät, purenta ok. 
Kaunis kaula ja säkä, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 
hännänkiinnitys, vahva luusto. Harlekiini läiskät turhan suuria, liikkuu tasapainoisesti.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP

Horsebjerg Freeway To Finland FI51932/04



3 -vuotias, keskivahva nelimäinen uros, hieman karkea kallo, hyvä kuono-osa, kauniit silmät, hyvä 
purenta. Vahva kaula, hieman pehmeä selkä, hyvä eturinta, voimakas rintakehä. Matala 
hännänkiinnitys, jyrkkä lantio, joka häiritsee liikkeissä, sidottu taka-askel, esiintyy rauhallisesti.
VAL EH4

NARTUT

VALIOLUOKKA

Bonel Sirius FI24281/04
2 -vuotias lähes neliömäinen, voimakas narttu, kaunis pää, jossa hyvät mittasuhteet, avoimet silmät, 
hyvä purenta. Tasapainoinen kaula ja runko, hyvä luusto ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut 
edestä ja takaa, liikkuu hyvin, esiintyy hyvin.
VAL ERI3 PN3

Bonel Nikita FI43903/01
Erinomaista tyyppiä, tyylikäs neliömäinen narttu, feminiininen pää, hyvät mittasuhteet, kaunis ilme,
hyvät silmät, hyvä purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, voimakkaasti 
ylösvetäytynyt alalinja. Liikkuu hyvällä askeleella ja tyylikkäästi, syvä musta väri, esiintyy hyvin.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP

Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04
Erinomaista tyyppiä, 2 -vuotias voimakasrakenteinen lähes neliömäinen narttu, hyvä pää, 
otsapenger saisi olla voimakkaampi, kauniit silmät, hyvä purenta. Erittäin tyylikäs kaula ja säkä, 
hyvä selkä ja rintakehä, eturinta saisi olla voimakkaampi. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 
takaa, hyvä luusto, kaunis musta väri. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja työnnöllä.
VAL ERI2 PN2 VACA


