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Tuomari: Veli-Pekka Kumpumäki
musta – harlekiini
nartut
pentuluokka
Ozaenas Rihanna FI53143/11
Kahdeksan kuukautta, lanneosaltaan pitkä, hyvin narttumainen kokonaisuus, jolla vahva luusto. Hyvät pään
mittasuhteet. Loiva otsapenger. Hieman vaaleat silmät. Hyvä suora kuononselkä ja hyvä huulilinja. Eturinta
saa vielä kehittyä. Olkavarsi saisi olla pidempi. Ikäisekseen kypsä runko. Hyvä takaosa. Liikkuu ikäisekseen
hyvin.
PEN1 KP ROP-PENTU
urokset
junioriluokka
Grandman’s Pride Mannerheijm FI16315/11
Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja vahva luusto. Kovin leveä kallo, silmät
voisivat olla tummemmat ja kuonon selkä suorempi. Löysät roikkuvat huulet. Hyvä ylälinja, joskin turhan
luisu lantio. Eturinta tulee voimistua. Hyvä häntä. Liikkeet vielä epävakaat, erityisesti edestä. Hyvä turkki ja
väri.
JUN EH1
Perfect Sunshine Estupendo FI14280/11
Aivan keskeneräinen, rakenteeltaan tyydyttävä uros. Kauttaaltaan kapea ja voimaton. Pitkä pää. Leveä vahva
kallo. Kovin roikkuvat huulet. Niukasti kulmautunut. Ylälinja pyöristyy. Luisu lantio ja kapea reisi.
Liikkeessä ryhditön ja lyhytaskelinen. Rintakehä ja runko tarvitsevat rutkasti lisää aikaa. Hyvä turkki ja väri.
Jalous puuttuu.
JUN T
avoinluokka
Dinastia Lexa Efim FI2272/09
Vahva erittäin hyvälinjainen hyvin rakentunut uros, joka voisi olla hieman raajakkaampi. Pää voisi olla
astetta pidempi, hyvät yhdensuuntaiset linjat ja sopiva otsapenger. Hieman löysät huulet. Avoimet silmät.
Kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Riittävä eturinta. Saisi liikkua vapaammin takaa, pidemmällä
askeleella. Esiintyy hyvin. Hyvä karvapeite.
AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP FIN MVA
nartut
avoinluokka
Namilon Susu FI10944/09
Hyvät mittasuhteet, erittäin narttumainen kokonaisuus. Leveä kallo. Kuonon selkä voisi olla suorempi.
Turhan löysät huulet. Kuono-osa voisi olla vahvempi loppuun asti. Hyvä ylälinja. Lapa voisi olla viistompi.
Hyvät tiiviit kyynärpäät ja sopiva luusto. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Turhan kuroutunut alalinja. Hyvä
takaosa. Hieman suttuinen väritys. Liikkuu hieman löysästi edestä, heiluen takaa, mutta hyvin sivusta.
AVO ERI1

valioluokka
Immortala Viva America Liberte FI57951/08
VAL POISSA
veteraaniluokka
Anxious Dawn Darling FI13926/04
Kahdeksan vuotias, hyvät mittasuhteet omaava, ikäisekseen hyvässä kunnossa oleva narttu. Kapea pää,
kuono-osa turhan suippo. Hyvä kallo. Hyvä ilme. Erittäinhyvä ylälinja. Hieman kapea etuosa. Suora
olkavarsi. Hyvä alalinja. Riittävät takakulmaukset. Hyvä turkki, väri ok. Liikkuu ikäisekseen hyvin sivulta
katsottuna, honttelosti edestä ja takaa.
VET ERI1 ROP-VET
sininen
urokset
avoinluokka
Doggimainen Tuomas FI18011/10
Voimakas, hyvin urosmainen, voisi olla hieman raajakkaampi. Kuonon selän tulisi olla suorempi. Kovin
roikkuvat huulet. Vahva kallo. Erittäin hyvä ylälinja ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä eturinta.
Erittäin hyvä rintakehän pituus. Erinomaisen vahva luusto. Hyvät takakulmaukset. Hyvä sininen turkki.
Liikkuu epävakaasti edestä ja pihtikinterein takaa. Hyvä luonne.
AVO ERI1
valioluokka
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Komea näyttävä uros. Hyvin terverakenteinen ja sopusuhtainen. Pää voisi olla astetta pidempi ja kuonon
selkä suorempi. Kauniit silmät. Sopiva otsapenger. Hyvin kulmautunut ja vahva luusto. Hyvät tiiviit käpälät.
Erittäin hyvä rintakehä ja selvä eturinta. Kaunis sininen turkki. Erittäin hyvät maatavoittavat liikkeet.
Laadukas yksilö.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
nartut
avoinluokka
Doggimainen Venla FI18015/10
Hyvin narttumainen, erittäin hyvät mittasuhteet. Seisoessaan kauniit linjat omaava narttu. Hyvä pään pituus.
Kuonon selkä voisi olla suorempi. Hieman painunut selkälinja paljastuu liikkeessä. Tasapainoiseet
kulmaukset. Hyvä vahva luusto. Hyvä sivuaskel, mutta kovin epävakaat edestä ja takaa. Kaunis sininen väri
ja hyvä turkki. Esiintyy hyvin.
AVO ERI1
keltainen – tiikerijuovainen
urokset
pentuluokka
Alder Glade’s Alonso FI47620/11

Kahdeksan kuukautta vanha, hyvin lupaava, kaunis linjainen sopusuhtainen uropentu. Erittäin hyvät pään
linjat. Erinomainen kallon leveys. Hyvä kuono-osa. Hieman löysyyttä huulissa. Hyvä maski. Hyvin
kehittynyt rintakehä ja selvä eturinta. Vahva luusto. Erinomaisen tiiviit tassut. Hyvä takaosa. Liikkuu
vapaasti hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki.
PEN1 KP ROP-PENTU
junioriluokka
Alder Glade’s Lucatoni FI29947/11
Raajakorkeuteensa kasvanut, vielä kovin ilmava ja kapea kymmenen kuukautta vanha uros. Hyvät pään
linjat. Erittäin hyvä pään pituus. Kauniit tummat silmät. Erittäin hyvä ylälinja. Sopiva luusto. Suora olkavarsi
ja löysyyttä kyynärpäissä. Rintakehän tulee syventyä ja tilavoitua. Turhan luisu lantio. Liikkeessä hyvä
meininki, mutta meno vielä kovin honteloa. Mukava luonne.
JUN EH1
Chic Carelia’s He Is A Pirate FI31794/11
Hyvin voimakas ikäisekseen jo valmiilta vaikuttava maskuliininen uros, jolla leveä voimakas kallo. Kuonon
selkä saisi olla suorempi ja pidempi. Löysät huulet. Voimakas eturinta. Erittäin vahva luusto. Ylälinja on
pyöristynyt, eikä uros tahdo saada taka-askelta ulos kunnolla. Hyvä karvapeite. Väistää käsittelyä.
JUN H
Chic Carelia’s Horror Of The Seas FI31795/11
JUN POISSA
nuortenluokka
Edendane’s A King Of Magic FI37748/10
Erinomaiset mittasuhteet Ikäisekseen sopivasti kehittynyt, kaunisraaminen uros. Pitkä kaunislinjainen pää,
sopiva kallonleveys. Tummat silmät ja hyvä ilme. Löysät huulet. Erittäin kaunis ylälinja. Hieman suora
olkavarsi. Hyvä eturinta, vahva luusto. Hyvin kulmautunut takaosa. Kauniisti raidoittunut karvapeite.
Koiralla on erinomainen raajakorkeus ja lupaava kehys. Hyvät sivuliikkeet. Voisi olla ryhdikkäämpi.
NUO ERI2 SA PU4
Shadow Del Piccolo Jigo FI11477/11
Komea nuori uros, erinomaisesti rakentunut. Pitkä urosmainen pää, jossa hyvät linjat ja kaunis ilme. Erittäin
hyvä ylälinja. Kaunis niskan kaari. Hyvin kulmautuneet lavat. Tilava, oikeanmallinen rintakehä. Hyvät tiiviit
kyynärpäät ja vahva luusto. Erittäin hyvin kulmautunut takaosa. Kauniit vapaat sivuliikkeet, pientä
huteruutta edessä ja takana.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT
avoinluokka
Euro Power Duudsoni FI33989/10
Erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pään pituus. Sopiva kallon leveys. Vahva kuono-osa.
Löysät huulet. Kaunis ylälinja. Vahva luusto. Hyvät tasapainoiset kulmaukset ja erittäin hyvä rintakehä.
Kauniisti raidoittunut karvapeite. Miellyttävä luonne. Taka-askel tahtoo jäädä turhaksi rungon alle.
Seisoessaan hyvin miellyttävä. Tassut saisivat olla tiiviimmät ja kääntyvät hieman ulospäin edestä.
AVO ERI2 SA
Goldgirls Out Of My Way FI37927/09
Hyvin kaunis uros, erinomaiset mittasuhteet ja oikea raajakorkeus. Hyvin kaunis ylälinja, Komea pitkä
urosmainen pää, jossa hyvät linjat ja kaunis ilme. Sopiva kallon leveys. Erittäin hyvä eturinta ja rintakehän
pituus. Tiiviit, vahvat tassut. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut takaosa. Erittäin vapaat liikkeet. Kaunis
Brindle-turkki. Miellyttävä kokonaisuus.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP FI MVA

Hoppingham’s Epower Sledge Hammer FI20388/10
Voimakas, erittäin vahvaluustoinen uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja selvä sukupuolileima. Pitkä
vahva hyväilmeinen pää. Hyvät pään linjat. Hyvä suora kuonon selkä. Hyvä ylälinja. Erinomainen eturinta ja
hyvä rintakehän muoto. Olkavarsi voisi olla pidempi. Riittävät takakulmaukset. Kaunis karvapeite. Liikkuu
erittäin hyvin, mutta ylälinja ei aivan pidä mitä lupaa.
AVO ERI3 SA
Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09
AVO POISSA
valioluokka
Chic Carelia’s Frendly Face FI53166/09
Mallikas uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja kauniit linjat. Erittäin hyväilmeinen pää. Ei aivan suora
kuonon selkä. Löysät huulet ja hieman löysää kaulanalusnahkaa. Erittäin hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvä
rintakehän muoto. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman huterat takaliikkeet, hyvät sivusta katsottuna.
Ylälinja ei aivan suora.
VAL ERI1 SA PU3
nartut
junioriluokka
Chic Carelia’s Hearther FI31799/11
Kaunislinjainen nuori narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä raajakorkeus, vahva luusto. Kaunis pitkä
narttumainen pää ja hyvä ilme. Oikeat pään linjat ja sopivasti huulia. Vahva luusto ja tiiviit, korkeat käpälät.
Rintakehä ja runko kaipaavat vielä lisää täytettä. Hyvä takaosa. Hyvät vapaat sivuliikkeet. Lupaava yksilö.
JUN ERI2 SA PN3 VASERT
Edendanes Queen Of Naboo FI27238/11
Lupaava 11 kuukautta vanha narttu. Erittäin kauniit linjat ja hyvin kehittynyt runko ikäisekseen. Kaunis pitkä
narttumainen pää. Erinomaiset tummat silmät. Erinomainen vakaa ylälinja. Lupaava eturinta. Tiiviit
kyynärpäät. Hyvät tiiviit käpälät. Hyvin kulmautunut takaosa. Esiintyy hieman vaisusti, liikkuu hyvin, mutta
pientä ”tulta ja tappuraa” olisi mukava nähdä.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
valioluokka
Chic Carelia’s Deanna FI41626/08
Kaunislinjainen valionarttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Pitkä narttumainen pää, jossa yhdensuuntaiset
pään linjat. Avoimet silmät. Ilme kärsii kovin näkyvistä vilkkuluomista. Hyvä huulilinja. Erittäin hyvä
eturinta. Vahva luusto. Tiiviit korkeat käpälät. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkeessä voisi olla vapaampi
taka-askel. Miellyttävä luonne. Hyvä turkki.
VAL ERI1 SA PN4
veteraaniluokka
Love-Dane’s Wild Midnight FI12615/04
Kahdeksan vuotias, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa oleva, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu.
Hyvin kaunis narttumainen pää ja ilme, erinomaiset linjat ja sopivasti huulia. Hieman kuivahtanut kuonoosa. Hyvin kulmautunut vahva luusto. Kaunis ylälinja. Ikäisekseen erittäin hyvät liikkeet. Kaunis yksilö,
vaikuttaa ikäistään nuoremmalta.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET
kasvattajaluokka

Kennel Chic Carelia’s
KASV POIS

