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tuomari: Markku Kipinä
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10
Kookas, vahvaluustoinen, maskuliininen uros. Hyvät pään linjat, hieman löysät luomet, purenta ok,
runsaat huulet. Vahva kaula, hyvä säkä, pystyt olkavarret, luisu lantio ja heikot takaraajat. Hyvä
rintakehä, kintereet saisi olla järkevämmät, liikkeestä puuttuu vaivattomuus.
AVO H
NARTUT
JUNIORILUOKKA
C'mon Keepers Choice FI37793/12
Feminiininen, kaunislinjainen, tyypiltään erinomainen narttu. Hyvät pään linjat, tummat silmät,
hyvä purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä, erinomainen takaosa, riittävä runko. Pystyt olkavarret, hyvä
häntä, riittävä sivuliike. Vielä löysyyttä edessä, hyvä eturinta, kaunis kaula.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
C'mon Kiss For You FI37795/12
Vahvaluustoinen, lanneosaltaan hieman pitkä juniori, joka etuosaltaan vielä löysä ja siksi ylälinja
pettää liikkeessä. Hyvät päänlinjat, hyvä purenta, erinomaiset korvat ja hyvät silmät. Hyvä säkä,
vahva kaula, pystyt olkavarret, ylälinja ja etuosa saa kiinteytyä. Ei parhaassa turkissa tänään.
JUN EH3
Samuraiwood's Flicka Freijan FI22324/12
Vahvaluustoinen, feminiininen, kookas narttu. Pitkälinjainen, hyväilmeinen pää, purenta ok, mutta
alaleuka saa leventyä. Erinomainen takaosa, hyvä säkä, pystyt olkavarret. Eturinta saa täyttyä, hyvä
rungon syvyys. Liikkuu joustavalla sivuliikkeellä, mutta löysä edestä.
JUN ERI2
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Amelie FI47625/11
Tasapainoisesti rakentunut, kaunislinjainen narttu, jolla hyväilmeinen pitkälinjainen pää, purenta
ok. Tasapainoiset riittävät kulmaukset, hyvä häntä, hyvä raajaluusto. Toivoisin vaivattomamman
askeleen.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT
VETERAANILUOKKA
Alder Glade's Dearie FI35391/05

Tasapainoisesti rakentunut, hyväluustoinen veteraani, jolla hyvät pään linjat, hyvä ilme ja purenta.
Hyvä ylälinja ja häntä, erinomainen runko, tasapainoiset riittävät kulmaukset. Ikä näkyy jo
liikkeessä.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Great Gladiolus Dash De Peirak FI10829/13
Takakorkeassa kehitysvaiheessa oleva pentu. Riittävän maskuliininen pää, hieman luisu lantio ja
siksi seisoo takaraajat rungon alla. Ylälinja paranee liikkeessä, riittävästi kulmautunut, vaihtaa
turkkia parhaillaan siksi epäpuhdas väri. Hyvä luonne, hyvät korvat, silmät ja purenta. Ylälinjan
tulee suoristua.
PEN1
Great Gladiolus Dude De Peirak FI10830/13
Vahvaluustoinen, maskuliininen pentu. Takakorkeassa kehitysvaiheessa, luisu lantio ja vetää
takaraajojaan voimakkaasti rungon alle ja siksi vaikeutena löytää askelrytmi. Voimakas pää,
korostuneet otsaluut, avoimet luomet, alaleuka saa leventyä ja kulmahampaat etsiä paikkansa.
Hyvin kulmautunut edestä.
PEN2
Magic Alaunt Jesperi FI56281/12
PEN POISSA
NARTUT
PENTULUOKKA
Great Gladiolus Diamond FI10823/13
Feminiininen, hyväluustoinen, tasapainoisesti kehittynyt pentu, jolla voisi olla pidempilinjainen
pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Tasapainoisesti kulmautunut, lupaava runko, liikkuu
vaivattomalla askeleella. Melko Runsaasti harmaita laikkuja.
PEN1 KP ROP-PENTU
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggidanes Black Brando FI40502/12
Maskuliininen, vahvarakenteinen uros, jolla saisi olla tiiviimpi ylälinja. Voimakkaammin
kulmautunut takaa kuin edestä, hieman luisu lantio. Vahva kaula, hyvä rintakehä, löysyyttä
ranteissa. Voimakas pää, hyvät korvat, silmät ja purenta, hyvä säkä, hyvä häntä. Hyvä sivuliike,
löysyyttä etuosassa.
JUN ERI2

Jättiläisen Blatasazar Xlparadisio FI29760/12
Tasapainoisesti rakentunut, hieman lanneosaltaan pitkä uros, jolla hyvät pään linjat, silmät voisivat
olla tummemmat, hyvä purenta. Hyvä ylälinja ja häntä, tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset
raajat, hyvä väri. Miellyttävä luonne.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Piistar Cromwell FI46554/07
Kapearunkoinen, hoikassa kunnossa esitetty uros, jolla hyvät pään linjat. Löysät luomet, hyvä
purenta, hyvä kaula, kapea eturinta. Avoimesti kulmautunut, luisu lantio, heikot takaraajat, väri ok.
Liikkuu heikolla askeleella ryhdittömästi.
AVO T
Piistar Geronimo FI26607/09
Tyypiltään erinomainen, vahvaluustoinen, maskuliininen uros. Hyvät pään linjat, hyvä ilme, vahva
purenta. Seistessä erinomainen ylälinja, voimakkaammin kulmautunut takaa, hyvä eturinta, väritys
ok. Liikkuu riittävällä askeleella, löysyyttä edessä.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT
VALIOLUOKKA
C'mon Everybody Get Up FI17523/10
Vahvaluustoinen, kookas uros, jolla kapea rintakehä. Pitkälinjainen pää, vaaleat silmät, hyvät
korvat, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja alaleuka leveämpi. Riittävästi kulmautunut, hieman
eteenpäin taipuvat "pukin jalat". Pitkähkö lanne, voimaton taka-askel.
VAL ERI2
Jättiläisen Winnie The Pooh FI56910/08
Maskuliininen, vahvaluustoinen uros, jolla saisi olla voimakkaammat takakulmaukset ja hieman
enemmän takaliikettä. Hyvät pään linjat, vahva purenta, vaaleat silmät, hyvä kaula. Riittävät
etukulmaukset, hyvä runko. Ei parhaassa turkissa tänään.
VAL ERI1 SA PU3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggidanes Black Baby FI40501/12
Tasapainoisesti rakentunut vahvaluustoinen, tyypiltään erinomainen narttu. Hyvä ylälinja ja häntä.
Hieman pitkä lanne, pitkälinjainen pää, vaaleat silmät, hyvä purenta. Erinomaiset raajat, hieman
löysä edestä.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Maire FI14146/12
Tyypiltään eriomainen, vahvaluustoinen narttu, jolle saisi olla liikkeessä tiiviimpi ylälinja. Hyvät
pään linjat, hyvä purenta, hieman pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut. Hieman luisu lantio ja
siksi liikkeessä hieman takakorkea. Hyvä häntä, liikkeessä hieman jäykkä takaa.

NUO ERI1 SA PN2 VASERT
AVOINLUOKKA
Doggimainen Tähtimyrsky FI37668/11
Hyvä koko ja mittasuhteet, riittävän pitkälinjainen pää, vaaleat silmät, hyvä purenta. Etuasentoiset
lavat, voimakkaasti ulkokierteiset eturaajat. Riittävä runko ja takakulmaukset, löysässä kunnossa
tänään, hyvä väri. Riittävä sivuliike, mutta erittäin löysä edestä ja kapea takaa.
AVO H
Hoppingham's Shaga laka Baby FI29042/10
Feminiininen, hyväluustoinen narttu, jolla hyvät pään linjat, ilmavat korvat, vaaleat silmät, hyvä
purenta. Kaunis kaula, luisu lyhyt lantio, hyvä rintakehä. Harmaa väri turhan hallitseva, riittävä
sivuliike, löysät kyynärpäät. Väri : harmaa harlekiini.
AVO H
Piistar Galadriel FI26614/09
Kevytrunkoinen, elegantti narttu, jolla hyvät pään linjat. Vaaleat silmät, hyvä purenta. Tasapainoiset
kulmaukset, hyvä ylälinja ja häntä, runko saisi olla täyteläisempi. Väritys ok, miellyttävä luonne.
Vaivaton sivuliike.
AVO ERI1
Sorbus Intermedia Energy FI61259/10
Vahvaluustoinen ja hieman raskaan vaikutelman antava narttu, joka saisi esiintyä ryhdikkäämmin.
Pitkälinjainen pää, hyvät silmät ja purenta, vahva kaula. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä lantio,
väritys ok. Löysyyttä edessä ja siksi liikkeessä ylälinja pettää. Sukupuolileima saisi olla selvempi.
AVO ERI2
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Gladiolus FI28330/03
Hieman pitkärunkoisen vaikutelman antava. Tasapainoisesti rakentunut veteraani, riittävän pitkä,
hyvälinjainen pää, hyvä purenta, hieman voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvä rintakehä, hyvä
lantio, vahva raajaluusto. Ulkokierteisyyttä edessä. Ilmavat korvat, löysät kyynärpäät. Ikä näkyy
liikkeessä.
VET ERI1 ROP-VET

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12
Vahvaluustoinen, hyvällä sivuliikkeellä liikkuva juniori. Hyvät pään linjat, voimakas kallo, hyvät
korvat, silmät ja purenta. Hieman pitkä lanne, hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautunut. Lupaava
väri, hyvä ylälinja ja häntä.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

Lha Danes Barosso Onyx FI28326/12
Vahvarakenteinen, seistessä erinomaisen vaikutelman antava uros, jolla hieman pitkä lanne. Hyvä
takaosa ja häntä, avoimemmin kulmautunut edestä ja ulkokierteiset eturaajat. Pitkälinjainen pää,
hyvä purenta, hyvä kaula, hyvä väri. Lyhyet olkavarret ja löysästi etuosasta johtuen koiralla
vaikeuksia pitää askelrytmiä. taipumusta peitsaamiseen.
JUN EH2
VALIOLUOKKA
Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08
Kookas, vahvarakenteinen, maskuliininen uros. Melko korkea otsapenger, vahva purenta.
Tasapainoiset riittävät kulmaukset, hyvä ylälinja ja häntä. Hieman pitkä lanne, eturinta voisi olla
täyteläisempi. Hyvä luusto, liikkuu riittävällä askeleella.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Kalevalan Louhetar FI48364/12
Vahvaluustoinen narttu, jolla saisi olla suorempi ylälinja. antaa takakorkean vaikutelman, avoimesti
kulmautunut edestä, luisu lantio ja niukat takakulmaukset. Hyvä rintakehä, voimakas pää, hyvät
pään linjat, vahva purenta. Vaihtaa turkkia, pieni häntämutka, josta esitetty ell todistus. Liikkuu
vaatimattomalla askeleella, löysä edestä.
JUN H
AVOINLUOKKA
Doggimainen Tähtitaivas FI37671/11
Seistessä erinomaisen vaikutelman antava narttu, jolla hyväilmeinen, pitkälinjainen pää, hyvä
purenta. Kaunis kaula, tasapainoisesti kulmautunut. Pitkähkö lanne, hyvä lantio ja häntä, hyvä
rintakehä, väri ok. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä, hieman löysä edestä.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

