4.8.2013 Nokia
tuomari: Maija Mäkinen
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12
14 kk, reipas juniori, jolla hyvät mittasuhteet & sukupuolileima, hyvä pään pituus & linjat, turhaa
löysyyttä huulissa, hyvät korvat & silmät, oikea purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä, etuosa voisi olla
hieman paremmin kulmautunut. Kevyt eturinta ja vielä kapea edestä, sopivasti kulmautunut takaa.
Ikään sopiva runko, hienot käpälät, hyvä lantio & häntä. Turkki ei parhaassa kunnossa tänään,
liikkuu tasapainoisesti, mutta kovin lyhyin askelin erityisesti edestä, miellyttävä käytös.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Catapha's Hold Dragon FI48207/09
4 v. Tyylikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus & linjat, kauniit tummat silmät, joissa
tänään hieman hämmästynyt ilme, eläväiset korvat, hyvä purenta, riittävä alaleuan voimakkuus,
hyvä huulikulma. Hyvä säkä, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, ok eturinta, hyvä rintakehän
malli. Hyvin kulmautunut takaa, hyvät käpälät, liikkuu tasapainoisesti sivusta, mutta kovin vapaasti
takaa. Liikkeessä pehmeä selkä, esiintyy hieman hermostuneesti, voisi ilmentää enemmän uroksen
voimaa, hyvä käytös käsiteltäessä.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Crowbay's Wind Diesel FI42267/09
VAL POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Samuraiw2ood's Frezza Mocca FI22327/12
1 v 4 kk. Feminiininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus, kallo & kuono eivät ole
aivan yhdensuuntaiseset, hyvät korvat & silmät, oikea purenta, turhan runsaat alahuulet. Hyvä
kaula, tasapainoiset kulmaukset, ikään sopiva runko, hyvä rintakehän malli. Kapea reisi, hyvät
käpälät, kevyt hieman korkea etuliike, epävakaat hieman vinot takaliikkeet (juoksu vaikuttanut).
Hyvä häntä, käytös ok, liikkeet vaikuttavat tänään palkintoon.
JUN H
Wundervoll Bawaria FI40247/12
13 kk feminiininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pitkä pää, jossa hyvät linjat ja
huulikulma, hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä niska, tasapainoiset kulmaukset, hyvä rinnan
leveys, mutta eturinta saa vahvistua. Ikään sopiva runko, hyvä lantio & häntä, hyvät käpälät, liikkuu

hyvällä pitkällä askeleella, hyvin edestä, hieman ahtaasti takaa. Liikkeessä aavistuksen korostunut
lanneosa, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN4
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Gaya FI30043/09
Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet & ylälinja. Pyöreyttä kallolinjassa, hyvä kuono &
huulikulma, kevyesti höröttävät korvat, hyvät silmät & purenta. Hyvä kaula & eturinta, hyvä runko,
tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät, hieman turhan luisu lantio ja takaliike voisi olla
tehokkaampi. Liikkuu hyvin edestä, hyvä rauhallinen käytös.
AVO ERI3
Red Rublev Dream FI34415/11
Vahva näyttävä narttu, jolla hyvät mittasuhteet & ylälinja. Hyvä pitkä pää, jossa oikeat linjat,
kauniit silmät, oikeat purenta, hyvä huulikulma. Hyvä niska, lapa voisi olla hieman viistompi,
muuten hyvin kulmautunut, hyvä rinnan leveys, hyvä rintakehä. Vahvat reidet, hyvä luusto, melko
pystyt ranteet, hyvät käpälät, hyvä lantio & häntä. Tehokas joustava liike, ranteissa voisi olla
hieman enemmän joustoa. Miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP
Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10
Kaunis tasapainoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet & ylälinja. Hyvä pitkä pää, hyvät korvat,
silmät, purenta & huulet. Hyvä kaula, olkavarsi voisi olla viistompi, riittävä eturinta, melko pystyt
ranteet, hyvin kulmautunut vahva taka-osa. Erinomainen pitkä rintakehä, hyvä luusto, liikkuu hyvin
takaa, etuaskel voisi olla hieman pidempi. Hyvä käytös, oikea olemus.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Amelie FI47625/11
2 v. feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet & ylälinja. Hyvä oikealinjainen pää, hyvät korvat,
kauniit silmät, oikea purenta, hyvä vahva kaula. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvä rinnan leveys,
erinomainen pitkä rintakehä. Hyvin kulmautunut taka-osa, hyvä luusto & käpälät, hyvä lantio &
häntä, liikkuu tasapainoisesti sivusta, liikkeissä vakaa ylälinja, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN3
Crowbay's Wind Star FI42261/09
4 v, elegantti narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pitkä pää, turhan vaaleat silmät, oikea purenta,
kaunis pitkä kaula, tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät, kevyt eturinta, runko voisi olla hieman
tilavampi. Hyvä lantio & häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella hyvin takaa, löysästi edestä. Hyvä
käytös, toivoisin tähän kokoon ja ikään hieman enemmän voimakkuutta kokonaisuuteen.
VAL ERI2

musta / harlekiini
UROKSET JUNIORILUOKKA
Dogiwogin Highspeed Blackpower FI51662/12

11 kk. Iso, tässä kehitysvaiheessa raajakas juniori, jolla selvä sukupuolileima., Urosmainen pää,
joka toivottavasti ei enää vahvistu kallo-osaltaan, oikea purenta, löysyyttä huulissa, hyvät korvat.
Hyvä niska, niukasti kulmautunut selkä edestä, että varsinkin takaa, hyvä rintakehän malli, vielä
kapea edestä ja kevyt eturinta. Pystyt ranteet, hyvin tiiviit pienet käpälät, erinomainen kiiltävä
musta karva, hyvä lantio & häntä. Liikkuu lyhyin askelin etenkin takaa, tasapainon säilyttäen,
miellyttävä käytös.
JUN EH1
Grand Oak's Will Turner FI46125/12
12 kk, kookas maskuliininen juniori, joka kehityksen tässä vaiheessa luonnollisesti ilmava.
Urosmainen pitkä pää, hyvä ylälinja päässä, mutta varsin niukka otsapenger, hyvät korvat, pienet
syvällä olevat silmät, oikea purenta, löysyyttä huulissa. Hyvä kaula, kevyt eturinta, hyvä rungon
malli. Hyvin kulmautuneet vahvat raajat, hyvät käpälät, hyvä lantio & häntä. Liikkuu hyvällä
joustolla, hyvä askelpituus. Väri ei ole musta vaan tänään selvästi ruskea, sallitun rajoissa valkoista
käpälissä & rinnassa, väri vaikuttaa palkintoon.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Blackien Cappuccino FI18774/12
18 kk, maskuliininen hyväraaminen vallattomasti esiintyvä juniori, oikeat mittasuhteet & hyvä
luusto vahvuus. Hyvä pään pituus, vielä melko voimakas otsa ja kallo ei saa enää levitä, hyvät
korvat, oikea purenta, löysyyttä huulissa, syvällä sijaitsevat silmät, jalo niskan kaari. Hyvä säkä
ikäisekseen, hyvä runko, hyvä eturinta, hyvät tasapainoiset kulmaukset, käpälät voisivat olla hieman
tiiviimmät. Pitkä tehokas askel, hyvät etu - ja takaliikkeet, osoittaa kehässä lähes riippuvaisuuden
rauhattomuutta.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Genedda Ut Pifnus Amecitiae FI15038/12
18 kk, maskuliininen nuorukainen, jolla hyvät mittasuhteet ja hyvä vahvuus, hyvä ylälinja. Hyvä
pään pituus, pyöreyttä kallon linjassa & löysyyttä huulissa, hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä
kaula & säkä, ikään sopiva runko, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, kevyt eturinta &
kääntää hieman etutassuja ulospäin. Sopivasti kulmautunut takaa, hyvät käpälät, hyvä lantio &
häntä. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, hyvin takaa, hieman löysyyttä etuliikkeessä, miellyttävä
rauhallinen käytös.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Danemanian All In FI25022/11
Kookas näyttävä uros, jolla selvä sukupuolileima. Urosmainen pää, jossa hyvä pituus, löysyyttä
huulissa, hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä kaula & säkä, voisi olla paremmin kulmautunut
olkavarreltaan. Kevyt eturinta & kääntää etutassuja ulospäin, hyvä rintakehän pituus. Myös
polvikulmaukset voisivat olla voimakkaammat, hyvä luusto & käpälät, hieman jyrkkä lantio,
taipumus ylpeään häntää ja takaliike voisi olla tehokkaampi. Hyvä etuaskeleen pituus, hyvä käytös.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09

5 v. Iso, vahva musta uros, selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet. Voimakas urosmainen pää,
joka saisi kauttaaltaan olla jalompi, vahva kallo, löysät huulet, hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä
kaula & säkä, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvin kulmautunut takaa, kevyt eturinta,
erinomainen rintakehä, hyvä luusto & käpälät, hyvä lantio & häntä. Hyvä karva & väri, liikkuu
tasapainoisesti itsenä hyvin kantaen.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Fianna Alfadane FI52876/12
11 kk, feminiininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet, jännittää kovasti esiintymistä ja esiintyy
hieman rauhattomasti. Hyvä pään malli, mutta kuono voisi olla hieman voimakkaampi, alaleuka saa
vielä vahvistua, aavistuksen tiukka purenta, hyvät korvat, vaaleat silmät. Kaunis kaula, etuosa saisi
olla paremmin kulmautunut, kevyt eturinta. Hyvä rintakehän pituus, mutta vielä kovin kapea
kauttaaltaan. Sopivasti kulmautunut taa, hyvä lantio & häntä, luusto voisi olla voimakkaampi.
Turkki ei parhaassa kunnossa, eikä väri ole tänään musta. Kevyet liikkeet, mutta liikkeiden
arvostelu vaikeaa käytöksen vuoksi.
JUN H
Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12
13 kk, feminiininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Narttumainen pää, joka voisi olla
jalompi, löysyyttä huulissa, hyvät korvat, silmät, hyvät leuat & purenta. Hyvä kaula, tasapainoiset
kulmaukset, lupaava eturinta, ikään sopiva runko, hyvä reisi. Hyvä lantio & häntä, hyvä kiiltävä
musta karva, vapaat joustavat liikkeet. Miellyttävä käytös, ikään liittyvää löysyyttä etuliikkeessä.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
NUORTENLUOKKA
Blackien Cafe Cloudy Vanilla FI18770/12
18 kk, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja sopiva vahvuus tähän ikään. Hyvä pään
pituus, kallon & kuonon linjat eivät ole yhdensuuntaiset, löysyyttä huulissa, hyvät korvat & silmät,
purenta ok, mutta alaleuka saa vielä vahvistua. Kaunis niska, hyvä rinnan leveys, hyvä rintakehä.
Tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto, hyvä lantio & häntä, hyvä karva. Liikkuu erittäin hyvin
edestä, takatyöntö voisi olla voimakkaampi. Tässä kehitysvaiheessa lanne-osa hieman korostunut
liikkeessä, miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Valkyyria FI56913/08
4 v, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, pään linjat eivät
yhdensuuntaiset ja otsassa pyöreyttä, hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä kaula, riittävä eturinta,
rintakehä voisi olla hieman pidempi. Sopivasti kulmautunut edestä, polvikulmat voisivat olla
voimakkaammat, hyvät käpälät, hyvä lantio & häntä. Hyvä etuaskeleen pituus, mutta takatyöntö
saisi olla voimakkaampi. Ihastuttava käytös, esiintyy mallikkaasti.
AVO EH1
VETERAANILUOKKA

Jättiläisen Ista B'seba FI48298/04
9 -vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, selvä sukupuolileima ha hyvät mittasuhteet,
hyvä ylälinja. Narttumainen pää, sopiva pituus, ja löysää kaulan alusnahkaa, hyvä purenta, vaaleat
silmät. Hyvä kaula & eturinta, hieno pitkä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä
lantio & häntä. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin, hieno etuaskel, viehättävä käytös, esiintyy
veteraani.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Bouc Èmissaire FI44981/12
1 v, hyvin kehittynyt kookas juniori. Urosmainen pää, jossa hyvä pituus, mutta linjat saisivat olla
yhdensuuntaisemmat, hyvät korvat, silmät & purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä, vielä kapea edestä ja
kääntää etutassuja ulospäin, hieno pitkä rintakehä. Polvikulmat voisivat olla hieman
voimakkaammat, hyvä luusto & käpälät, hyvä turkki & väri. Hyvä askelpituus, hieman löysyyttä
etuliikkeessä ja takatyöntö saa voimistua. Kapea reisi, hyvä käytös, hieman pitkä lanneosa.
JUN ERI1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin's Capricorn FI59277/11
20 kk, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Vahva pää, joka saisi kauttaaltaan
olla jalompi, voimakkaat posket, vahva kuono, löysyyttä huulissa, hyvät korvat, silmät & purenta.,
Hyvä kaula, vielä kevyt eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto & käpälät. Hyvä rintakehän
malli, hyvä lantio & häntä, hyvä karva & väri. liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella, varsin
hyvin edestä ja takaa. Miellyttävä käytös, esiintyy hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

