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keltainen - tiikerijuovainen
urokset
junioriluokka
Red Rublev Cucculuuruu FI34411/11
16 kk. Hyvin kehittynyt, maskuliininen juniori. Voimakas urosmainen pää, jolla melko voimakas
kallo, hyvä vahva kuono-osa ja vahva purenta, hyvä kaula. Hyvä rinnan leveys, mutta eturinta
voiksi olla selvempi, syvä rintakehä, jossa oikea tilavuus. Riittävästi kulmautuneet edestä, hyvin
takaa. Hyvä luusto & käpälät & lantio & häntä. Liikkuu tasapainoisesti, hyvä jousto, takaliike saa
vielä vahvistua. Hyvä käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
avoinluokka
Highesteem Spirit Of Eden FI37764/09
4 v. Maskuliininen uros, pitkä pää, jossa hyvät linjat, riittävä otsapenger, purenta ok, hyvin tiukat
huulet hampaita katsottaessa. Hyvä kaula, korkea säkä. Olkavarsi saisi olla viistompi ja eturinta
selvempi, hyvä rintakehän pituus. Hyvin kulmautunut takaa. Korkea hännänkiinnitys, pystyt ranteet,
tiiviit käpälät. Liikkuu ryhdikkäästi kantaen ylpeästi häntäänsä. Löysyyttä etuliikkeissä ja hieman
pehmeä selkä. Erinomainen käytös, hyvä askelpituus.
AVO EH3
Highesteem Thunder Storm NO53166/09
Maskuliininen uros, jolla hyvä ryhti. Hyväilmeinen, urosmainen pää, jossa oikeat linjat, hieman
löysyyttä huulissa, hyvät korvat ja kauniit tummat silmät. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut,
korkea säkä. Pystyt välikämmenet, rintakehä voisi olla pidempi, Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä
lantio & häntä. Liikkuu hyvin takaa, hieman nykivät etuliikkeet. Hyvä käytös.
AVO EH2
Red Rublev Purple Rain FI42232/10
AVO POISSA
Red Rublev Tabula Rasa FI10097/09
Ryhdikäs, maskuliininen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Päässä riittävä pituus, hyvä kuonoosa, oikea purenta, hyvät korvat & silmät, aavistus löysyyttä huulissa, hieman löysää kaulanahkaa.
Hyvä rinnan leveys, hyvä pitkä rintakehä. Sopiva luusto ja hyvät käpälät. Voisi olla hieman
paremmin kulmautunut takaa. Hieman korkealla kannettu häntä. Liikkuu erittäin hyvin edestä, takaaskel saisi olla pidempi, yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT
nartut
junioriluokka

Alder Glade's Aluette FI47623/11
JUN POISSA
avoinluokka
Alder Glade's Gloria Great-M FI30044/09
3 v. Feminiininen narttu, joka näyttää ikäistään nuoremmalta. Kaunisilmeinen narttumainen pää,
hyvät korvat & silmät & purenta & kaula. Eturinta voisi olla selvempi, hyvä rintakehän pituus.
Tasapainoisesti kulmautunut, riittävä luusto. Hyvä lantio & häntä. Kevyet joustavat liikkeet.
Miellyttävä käytös. Tasapainoinen narttu, johon toivoisin hieman lisää vaikuttavuutta.
AVO ERI1
C'mon High Hopes To Niiman FI10702/11
AVO POISSA
Edendane's Paradise Flower FI39319/10
Vahva narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja oikea sukupuolileima. Hyvä pää, hyvät silmät ja
purenta, hieno huulikulma, hyvä kaula. Sopivasti kulmautunut edestä. Lihaisa eturinta, hyvä runko.
Voisi olla voimakkaammin kulmautunut takaa. Aavistuksen takakorkea, hyvä luusto & häntä.
Liikkuu hyvin edestä, taka-askel voisi olla pidempi, hieman pehmeyttä selässä. Hyvä käytös, voisi
olla hieman tiiviimmässä kunnossa.
AVO ERI2
valioluokka
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Vielä nuori, tyylikäs, sopivan vahva narttu, jolla erinomainen ryhti, hyvät mittasuhteet ja ylälinja.
Kaunis pitkä pää, jossa oikeat linjat ja hyvä huulikulma, hyvät silmät & purenta. Hyvä kaula &
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko, hyvä lantio & häntä, hyvät käpälät. Joustavat
liikkeet, hyvä yhdensuuntaisuus ja askelpituus. Rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

musta - harlekiini
nartut
pentuluokka
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
7 kk. Feminiininen narttupentu, jolla hyvät raamit ja mittasuhteet. Oikealinjainen pitkä pää, hyvät
korvat & purenta. Jalo kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvä
häntä, ikään sopiva runko. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja joustolla, mutta edestä ja takaa
katsoen ikään liittyen vielä epävakaasti. Hyvä käytös.
PEK1 KP ROP-PENTU
urokset
nuortenluokka

Grandman's Pride Mannerheijm FI16315/11
Vahva, maskuliininen nuorukainen, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Urosmainen pää, voimakas
kallo, hyvä kuono-osa, mutta turhan runsaat, roikkuvat huulet ja löysää nahkaa kurkun alla. Hyvä
kaula, kovin kapea edestä ja puutteellinen eturinta. Hyvä rungon syvyys, mutta rintakehä saisi olla
pidempi. Hyvä luusto & käpälät. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä häntä. Köyristää
liikkeessä lanneosaa, liikkuu takaraajat rungon alla ja nostelee eturaajoja turhan paljon. Ihastuttava
temperamentti.
NUO H
Quality Danes Fteedom For Ps FI16715/11
NUO POISSA
avoinluokka
Dogiwogin Snowman FI51019/05
7 v. Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty uros. Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Pitkä
oikealinjainen pää, hyvät leuat ja purenta. Taipumus ruusukorvaisuuteen. Vahva kaula, joka voisi
olla hieman jalompi. Hyvä säkä, erinomainen pitkä rintakehä, vahva selkä, hyvä rinnan leveys,
mutta eturinta voisi olla selvempi. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti
hyvällä askeleella yhdensuuntaisesti.
AVO ERI1
Great Gladiolus Cashmir FI40687/10
2 v. nuorukainen, jolla hyvät raamit, mutta joka on vielä kehitysvaiheessa. Oikea sukupuolileima ja
mittasuhteet. Urosmainen pää, jossa hyvä pituus, hyvät korvat & silmät, turhaa löysyyttä huulissa.
Hyvä kaula, tarvitsee lisää eturintaa, vielä kapea rungoltaan. Tasapainoisesti kulmautunut, riittävä
luusto. Hieno kiiltävä karvapeite. Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi edestä. Hyvä käytös,
mutta ajoittain hieman hermostuneen oloinen.
AVO EH2
valioluokka
C'mon Everybody Get Up FI17523/10
Kookas, tyylikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pitkä pää, jossa oikeat
linjat, hyvä huulikulma, mutta hieman turhaa löysää alahuulessa. Kuono-osa voisi olla
voimakkaampi, hyvät korvat, jalo kaula, hyvä säkä & eturinta, pitkä rintakehä. Tasapainoiset
kulmaukset, riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvä lantio & häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella
tasapainoisesti. Toivoisin lisää voimaa kokonaisuuteen, mutta hyvin tyylikäs ja ryhdikäs, hyvä
käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Kristofer Robin FI27388/08
5vv. Hyväkuntoinen vahva uros, hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Uromainen pää, hyvät korvat, silmät
ja purenta. Hyvä kaula ja säkä, sekä eturinta, pitkä tilava rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä
luusto, vahvat reidet, hyvä lantio & häntä. Harlekiiniväritys ok, mutta melko paljon mustaa. Liikkuu
ryhdikkäästi, tehokkain askelin. Liikkeessä ylpeä hännästään, hyvä käytös.
VAL ERI2 SA PU2
nartut

junioriluokka
C'mon Just So Chic FI40269/11
16 kk, feminiininen juniori, joka voimakkaassa kehitysvaiheessa. Antaa tässä vaiheessa kevyen,
ilmavan vaikutelman. Kaunis pitkä pää, jossa oikeat linjat, kauniit korvat & silmät, kaunis purenta,
hieman löysyyttä huulissa. Hyvä kaula & lupaava eturinta, rintakehä voisi olla pidempi.
Voimakkaasti kuroutunut alalinja, sopivasti kulmautunut edestä, polvikulma voisi olla
voimakkaampi, hyvät käpälät. Liikkuu lyhyin askelin, etenkin takaa, takaliike jää rungon alle,
köyristää liikkeessä lanneosaa. Tarvitsee aikaa, miellyttävä käytös.
JUN EH1
avoinluokka
Big Ranger's Europa Vqd FI23724/11
2 v. Tänään hieman ujosti esiintyvä, kesken kehityksen oleva. Oikealinjainen hyvä pää, hyvä
purenta, eläväiset korvat, hyvä kaula. Tarvitsee lisää eturintaa, hyvä rungon syvyys. Tasapainoiset
kulmaukset, hyvä luusto & käpälät. Pystyt välikämmenet, hyvä lantio & häntä. Liikkuu hyvin
sivusta, hieman löysästi edestä. Harlekiini väri, jossa isot yhtenäiset mustat alueet. Tarvitsee aikaa
ja rohkeutta.
AVO EH2
Dane Khan Akira FI39681/11
3 v. feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Voisi olla hieman lyhyempi. Narttumainen
pää, alaleuka saisi olla voimakkaampi, toivoisin mustalle koiralle tummemmat silmät. Hyvä kaula
& eturinta, pitkä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, raajaluusto voisi olla voimakkaampi. Liikkuu
tasapainoisesti sivusta, kapeasti takaa, hieman pehmeyttä selässä ja löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä
käytös, liikkeessä korkea häntä. Toivoisin hieman lisää vaikuttavuutta kokonaisuuteen.
AVO H
Rainmaster's Clair De Lune FI10734/10
Kaunis, vielä nuori narttu, jolla seistessä hyvä ryhti. Hyvä nartun pää, kevyet korvat, hyvät silmät &
purenta, hyvä kaula & eturinta. Runko vielä kesken kehityksen, tasapainoiset kulmaukset, sopiva
luusto, hyvät käpälät. Pystyt välikämmenet, hyvä lantio & häntä, hyvä väritys. Liikkuu hyvällä
pitkällä askeleella, hyvin edestä, tarvitsee taakse lisää voimaa.
AVO ERI1 SA PON1 SERTI VSP
valioluokka
Danemanian Restless Heart FI32780/08
4,5 v. feminiininen narttu, jolla ok nartun mittasuhteet. Narttumainen pää, hyvät korvat & silmät &
purenta. Tasapainoisesti kulmautunut, kokoon riittävä luusto, hyvä pitkä rintakehä, hyvä lantio &
häntä. Alalinja ei parhaassa kunnossa tänään. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella, hieman
ahdas takaa. Toivoisin hieman vaikuttavuutta kokonaisuuteen. Erinomainen käytös, esitetään hyvin.
VAL ERI1
Dogiwogin Ft Ja'quealah FI57892/08
3 v. Iso jo hieman maskuliininen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, pitkä pää, jossa hyvät
linjat. Toivoisin mustalle koiralle tummemmat silmät, löysyyttä huulissa, jalo kaula, korkea säkä.
Eturinta saisi olla selvempi ja olkavarsi viistompi. Hyvä rintakehä. Sopivasti kulmautunut takaa,

riittävä luusto kokoon. Hyvä askelpituus, mutta köyristää hieman lanneosaansa ja takatyöntö saisi
olla voimakkaampi. Hieman luisu lantio. Näin kookkaalle koiralle toivoisin voimakkaammat
liikkeet. Tyylikäs kokonaisuus, miellyttävä käytös.
VAL ERI2
veteraaniluokka
Sajonne True Romance FI27694/04
8,5 v. hyväkuntoinen veteraani. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pään pituus ja linjat, kaunis
kaula, hyvä säkä. Hyvä eturinta, pitkä tilava rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut, vahvat reidet,
hyvä lantio & häntä. Liikkuu reippaasti, hieman löysästi edestä, hyvällä askelpituudella. Miellyttävä
käytös, onnittelut hyväkuntoisesta veteraanista.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

sininen
uros
junioriluokka
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Hyvin kehittynyt 1 v. juniori. Oikea sukupuolileima & mittasuhteet. Urosmainen pää, joka ei saa
enään vahvistua kalloltaan, hyvät korvat & silmät purenta. Vahva kaula, säkä saa vielä vahvistua.
Lupaava eturinta & runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvä luusto & käpälät, hyvä lantio & häntä.
Liikkuu tasapainoisesti sivusta, kapeasti takaa, hyvin edestä. Takaliikkeet saavat vahvistua. Hieman
pehmeyttä' selässä. Miellyttävä käytös.
JUN ERI1
avoinluokka
C'mon Exellent Choice FI17526/10
AVO POISSA
valioluokka
Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08
4 v. vahva maskuliininen uros, jolla hyvä säkä & ylälinjsa. Voimakas urosmainen pää, kallolinja
voisi olla hieman tasaisempi, hyvät korvat & silmät & purenta. Roikkuvat huulet ja nahkaa kaulan
alla. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, sopivasti kulmautunut takaa. Ok rinnan leveys, mutta
seisoo etutassut hieman ulospäin. Hyvä pitkä rintakehä, hyvä lantio & häntä & lusuto & karva.
Liikkuu hyvällä askelpituudella. Läpsyttää hieman liikkeessä etukäpäliään, miellyttävä käytös,
esitetään hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
nartut
junioriluokka
Bonel Diamante Celeste FI46987/11

Elegantti nuori neiti, jolla hyvät raamit ja erinomaiset mittasuhteet. Seistessä hyvä ylälinja, kaunis
pitkä pää, hieman kevyet korvat, oikea purenta, hieman löysyyttä huulissa. Hyvä kaula, tarvitsee
lisää eturintaa, pitkä rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut, kokoon riittävä luusto, hyvät käpälät,
hyvä lantio & häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja ryhdillä, mutta kauttaaltaan vielä kapea.
Tarvitsee aikaa ja hieman lisää itseluottamusta.
JUN ERI1
avoinluokka
Bonel Aamu-Yön Lumous FI19830/10
2 v. Iso, vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, jossa hyvä pituus & linjat, hyvä kaula &
säkä, hyvä eturinta, hyvä rintakehän pituus, mutta runko vielä kesken. Tasapainoiset kulmaukset,
hyvä luusto, hieman luisu lantio, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysyyttä
edessä. Takatyöntö saisi olla voimakkaampi, miellyttävä temperamentti.
AVO ERI2
Denim Danes Kiss Kiss Bang Bang FI20731/10
2,5 v. feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, hyvä kuono-osa, hyvä kaula.
Kevyt eturinta, hyvä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto, liikkuu hyvin edestä, mutta
takatyöntö saisi olla voimakkaampi. Liikkeessä hieman takakorkea. Miellyttävä käytös.
AVO EH3
Grande Gremin's Amaranth FI17768/09
3 v. vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas pää, hieman löysää kaulanalusnahkaa. Pyöreät
vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, hyvät korvat. Hyvä eturinta & runko. Riittävästi kulmautunut
edestä, hyvin takaa, vahvat reidet, hyvät käpälät, hyvä häntä. Liikkuu pitkällä tehokkaalla
askeleella, hyvä takatyöntö, hieman löysyyttä edessä. Hyvä temperamentti.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP
valioluokka
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
3 v. feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä narttumainen pää, hyvä huulikulma,
kaunis kaula, hyvä eturinta, hyvä rintakehä. Voimakkaasti kulmautunut takaa, hyvät tiiviit käpälät.
Ei parhaassa kunnossaan tänään, roikkuva alalinja. Liikkuu hyvin sivusta, mutta kapeasti takaa,
hieman löysät kyynärpäät, pehmeyttä selässä. Miellyttävä käytös, kokoon sopiva vahvuus.
VAL ERI1 SA PN2

