6.10.2013 Hämeenlinna
tuomari: Lint Reet
keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Tigertan's Authority Agabaga FI22080/13
Hyvän kokoinen narttu pentu. Kauniit oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä raajaluusto.
Erinomainen ylälinja ja rinnan syvyys, hyvät etukulmaukset. Liikkuu hyvin pitkällä joustavalla
askeleella. Haluaisin paremman temperamentin ja polvikulmauksen.
PEK1 KP ROP-PENTU
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Samuraiwood's Harley Davidson FI17380/13
Hyvän kokoinen, vahva luusto, erinomaiset pään mittasuhteet, hyvä korvien asento, purenta ok,
hieman runsaat huulet. Hyvä kaula ja kaulan pituus, hyvä etuosa ja etukulmaukset, käpälät saisi olla
tiiviimmät, hyvä ylälinja, riittävät takakulmaukset. Liikkuu sivusta hyvällä askeleella ja draivilla,
takaa vielä ahtaasti.
JUN ERI1 SA
NUORTENLUOKKA
Samuraiwood's Guess Who FI24742/12
Kaunis sivukuva, oikea pään mittasuhteet, mutta hieman raskas kallo-osa ja hieman runsaat huulet.
Kaunis kaula, hyvä etu-osa, kaunis ylälinja, riittävät takakulmaukset. Hyvä lantio ja hännän asento,
vahvaluustoinen, saisi olla hieman jalompi. Liikkuu sivusta hyvin, mutta haluaisin pidemmän
askeleen, hieman tuhdissa kunnossa.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Alonso FI47620/11
Kaunis kokonaisuus, kaunis pää, tummat silmät, kaunis ilme, purenta ok. Hyvin kehittynyt eturinta,
ikäisekseen vahva luusto, hyvät tiiviit käpälät, kaunis ylälinja. Haluaisin hieman paremmat
polvikulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, mutta haluaisin hieman pidemmän askeleen.
AVO ERI2 SA PU4 VASERT
Giant Dane's Cordial Cadet FI41279/10
Hyvän kokoinen, kauniit pään mittasuhteet, hyvä korvien asento, purenta ok. Kaunis kaula ja kaulan
asento, vahva raajaluusto, hyvin kehittynyt rintakehä, hieman pysty olkavarsi. Kaunis ylälinja,
erinomaiset takakulmaukset.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP
Love-Dane's Great Sound FI30944/10

AVO POISSA
Pine Garden's Everlasting Echo FI43551/11
AVO POISSA
Red Rublev Rudolph Reindeer FI59435/09
Iso kokoinen, hyvän värinen, haluaisin pidemmät pään linjat, hieman suorat etukulmaukset, pukin
ranteet. Hyvin kehittynyt eturinta, hyvä luusto, hieman pysty lapa, laskeva selkälinja. Haluaisin
paremmat liikkeet, holtittomat kauttaaltaan ja voimattomat takaa.
AVO H
VALIOLUOKKA
Liebe Doggen Night Wish FI31372/10
Hyvä koko ja luusto, erinomainen tyyppi, kaunis pää, purenta ok. Kaunis kaula ja etuosa,
eriomainen ylälinja, hyvät tiiviit käpälät, hieman pysty olkavarsi. Hyvät takakulmaukset, kaunis
väri. Liikkuu hyvin, haluaisin taakse paremman työnnön.
VAL ERI1 SA PU2
Red Rublev Ustinov FI11007/11
Hyvä koko, kaunis pää, purenta ok, hyvät korvat. Hyvin kehittynyt eturinta, hieman pysty lapa,
ranteet saisivat olla viistommat. Kaunis ylälinja, erinomaiset takakulmaukset ja lantio. Liikkuu
hyvin pitkällä askeleella.
VAL ERI2 SA PU3
VETERAANILUOKKA
Red Rublev Woodoo FI44276/05
VET POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder GLade's Gm Diandra FI38803/12
Keskikokoinen, hyvä raajaluuston vahvuus, kaunis pää ja ilme, tummat silmät, purenta ok. Pysty
olkavarsi, rintakehä saisi olla edestä kehittyneempi, erinomainen ylälinja, takakulmaukset ja lantio.
Liikkuu hyvin.
JUN EH2
Wundervoll Bahira FI40254/12
Hyvän kokoinen, erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, purenta ok, hyvät korvat. Hyvä kaula,
hyvät etukulmaukset, erinomaiset takakulmaukset ja lantio. Haluaisin tiiviimmät käpälät, hyvin
kehittynyt eturinta ikäisekseen. Liikkuu hyvin kauttaaltaan.
JUN ERI1 SA
NUORTENLUOKKA
Samuraiwood's Flicka Freijan FI22324/12

Kaunis kokonaisuus, erinomainen tyyppi, oikeat pään linjat, hyvä pään pituus, purenta ok. Kaunis
pitkä kaula, hyvä väri, hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvät etukulmaukset, erinomaiset takana, sopiva
luuston vahvuus. Liikkuu hyvin pitkällä askeleella tasapainoisesti kauttaaltaan.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT
Samuraiwood's Flow Snow FI22325/12
Kaunis kokonaisuus, hyvä raajaluuston vahvuus, hieman matala korvien kiinnitys, hyväilmeinen
pää. Saisi olla edestä täyttyneempi eturinta, hieman pysty olkavarsi, erinomaiset takakulmaukset.
Liikkuu hyvin pitkällä askeleella.
NUO ERI3
Samuraiwood's Frezza Mocca FI22327/12
Hyvä koko, erinomainen raajaluuston vahvuus, kaunis pää ja ilme, hyvät korvat. Erinomainen pitkä
kaula, erinomainen ylälinja, hyvät etukulmaukset, erinomaiset takakulmaukset, lantio ja häntä.
Eturinnan tulee vielä täyttyä, liikkuu hyvin sivusta, hieman takakorkeasti.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Ariel Elan FI47624/11
Kaunis kokonaisuus, erinomainen tyyppi, purenta ok, kaunispäinen, hieman vahva kallo, kaunis
ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin sivusta,
hyvällä takapotkulla, löysät kyynärpäät.
AVO ERI3
Alder Glade's Lawella FI29950/11
Erinomainen sivukuva, kaunis pää, purenta ok, tummat silmät, hyvä kaula ja etuosa. Riittävät
etukulmaukset, hieman pystyasentoinen lapa. Eriomaiset takakulmaukset, lantio ja häntä, tiiviit
käpälät. Liikkuu erinomaisesti kauttaaltaan.
AVO ERI2 SA PN3
Northwind Northern Light FI48204/09
Hyvä koko, purenta ok, kaunis kaula, saisi olla voimakkaampi otsapenger, hieman pysty lapa.
Kyynärpäät saisi olla rungon myötäisemmät. Erinomaiset takakulmaukset, hieman tuhdissa
kunnossa, saisi olla parempi temperamentti. Haluaisin paremmat etuliikkeet, häntä saisi olla
pidempi.
AVO EH
Red Rublev Candy Darling FI34414/11
Kaunis kokonaisuus, vahva pää, hyvä ilme, purenta ok. Hyvin kehittynyt eturinta, kaunis ylälinja,
vahva luusto, hyvät käpälät. Erinomainen lantio, hännän kiinnitys ja takakulmaukset. Liikkuu
sivusta hyvin, takaa hieman vinosti, haluaisin hieman pidemmän kaulan.
AVO ERI4
Red Rublev Chocolate FI34413/11
Erinomainen koko ja tyyppi, kaunis pää ja ilme, purenta ok, hyvät korvat. Erinomainen kaula ja
etuosa, vahva raajaluusto, erinomainen ylälinja ja takakulmaukset. Liikkuu sivulta erinomaisesti.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP
Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10

Hyvä koko, kaunis ilme, hieman laskeva kuono-osa, hyvä raajaluuston vahvuus. Hieman pysty
olkavarsi, kyynärpäät saisi olla tiiviimmät, erinomaiset takakulmaukset ja lantio. Liikkuu sivusta
hyvin, edestä löysästi.
AVO EH
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Amelie FI47625/11
Kaunis kokonaisuus, ihana väri ja musta maski, kaunis ilme, tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä
kaula ja kaulan pituus, sopiva raajaluusto. Erinomainen ylälinja, hyvät etu- ja takakulmaukset,
liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN4
VETERAANILUOKKA
Alder Glade's Dearie FI35391/05
Kaunis kokonaisuus, kauniit pitkät pään linjat, tummat kauniit silmät. Hyvin kehittynyt etuosa,
ikään nähden hyvässä kunnossa oleva, hyvä raajaluusto, erinomaiset kulmaukset ja ylälinja. Liikkuu
hyvin pitkällä askeleella.
ERI1 SA ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Alder Glade's
2:sta eri yhdistelmästä, mutta kaikilla 4:llä samanlaiset päät, hyvät etuosat, kaunis kokonaisuus.
KASV1 KP ROP-KASV
Kennel Red Rublev
KASV EI ESITETTY
Kennel Samuraiwood's
2:sta eri yhdistelmästä, kauniit päät, saman tyyppisiä keskenään, hienoa kasvatustyötä.
KASV2 KP

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Dogiwogin Highspeed Black Powder FI51662/12
Hyvän kokoinen, oikeat pään mittasuhteet, tummat silmät, purenta ok. Toivoisin pidemmän kaulan,
kyynärpäät ja lavat pystyasentoiset. Lyhyet varpaat, hyvä luusto, niukat kulmaukset, häntä voisi olla
pidempi. Liikkuu lyhyellä askeleella, raajat turhan paljon rungon alla.
JUN H
NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12
Kaunis kokonaisuus, eriomainen tyyppi, kaunis pää, hyvä ilme, purenta ok. Hyvä kaula ja etuosa,
sopiva raajaluusto, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin edestä, hieman löysästi.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Ädjutant FI20864/11
Hyvä koko, vahva luusto, kaunis pää, hieman löysät suupielet, purenta ok. Kaunis kaula, hyvä
etuosa, riittävät takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta hyvällä askeleella, takaa hieman
holtittomasti.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT
Jättiläisen Äkäslompolo FI20866/11
Hyvä koko, hyvä raajaluusto, toivoisin vähemmän huulia. Hyvä kaula, hyvä etuosa, pysty olkavarsi
ja suorat ranteet. Haluaisin paremmat takakulmaukset, liikkuu vapaasti.
AVO EH
Jättiläisen Ölkky Xe FI40075/11
Kaunis kokonaisuus, kauniit pitkät pään linjat, hyvä purenta, hyvä etuosa. Hyvät kulmaukset, hyvä
ylälinja, käpälät saisi olla tiiviimmät, haluaisin puhtaamman pohjavärin.
AVO EH2
Jättiläisen Öykki Döykki FI40074/11
Hyvä koko, hyvä pää, purenta ok, toivoisin enemmän otsapengertä, niukasti huulia. Pystyasentoiset
lavat, hyvät takakulmaukset, hieman ilmava tällä hetkellä. Kevyet liikkeet.
AVO EH4
Karuso Weikko Liberté FI55353/10
AVO POISSA
Megappon Fantasticks FI44213/08
Hyvä koko, hyvä pää, purenta ok, hyvät korvat, hyvä kaula. Pysty olkavarsi, hyvä raajaluusto, hyvä
ylälinja ja takakulmaukset. Liikkuu sivusta hyvin, edestä löysästi ja takaliikkeet saisi olla
paremmat.
AVO EH3
VALIOLUOKKA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, purenta ok, erinomainen etuosa ja raajaluusto. Hyvät käpälät,
erinomainen ylälinja, erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta hyvällä askeleella.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Dogiwogin Happy Violet FI51667/12

Hyvä koko, kaunis ylälinja, haluaisin selvemmät pään linjat, kuono-osa saisi olla täyteläisempi,
oikean pituinen kaula. Hyvä vahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, eturinnan tulee täyttyä. Liikkuu
hyvin pitkällä askeleella.
JUN EH4
Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
Kaunis kokonaisuus, erinomainen pää ja mittasuhteet, purenta ok. Hyvä etuosa, erinomainen kaula,
luusto, käpälät ja kulmaukset, sekä lantio. Erinomainen liikkuja kauttaaltaan.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Grand Oak's Princess Of Nemesia FI46120/12
Hyvä koko, sopiva raajaluuston vahvuus, kauniit pään linjat. Kaunis pitkä kaula, hieman alas
kiinnittyneet korvat. Edestä vielä kapea, kehitysvaiheessa. Hyvät käpälät, erinomainen ylälinja ja
takakulmaukset. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta sipsuttaen, holtittomat ja ahtaa taka- ja
etuliikkeet.
JUN EH3
Grand Oak's Pussy Cat FI46123/12
JUN POISSA
Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12
Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, erinomainen korvien asento. Hyvä kaula, etuosa ja
raajaluusto. Erinomaiset takakulmaukset ja ylälinja. Liikkuu erinomaisesti.
JUN ERI2 SA PN2 VASERT
NUORTENLUOKKA
Doggidanes Black Baby FI40501/12
Hyvä koko, erinomainen tyyppi, kaunis pää, purenta ok. Hyvä kaulan pituus, hyvä etuosa, sopiva
raajaluuston vahvuus. Hyvät takakulmaukset, hyvät käpälät. Liikkuu sivusta hyvin, haluaisin
hieman paremman takapotkun.
NUO ERI2 SA
Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
Kaunis kokonaisuus, kaunis pää, hyvä raajaluuston vahvuus. Erinomainen etuosa ja runko, kaunis
ylälinja. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta pitkällä askeleella ja hyvällä
takapotkulla.
NUO ERI1 SA PN3
AVOINLUOKKA
Genedda Nomen Nudum FI22064/09
Hyvä koko, hyvä pää ja korvat, purenta ok, sopiva raajaluusto. Hyvät kulmaukset takana, hieman
pystyt lavat, olkavarsi saisi olla viistompi. Esitetään hieman lihavassa kunnossa. Selkälinja pettää
liikkeessä, muuten hyvät liikkeet.
AVO EH2
Hoppingham's Auburnshire FI45529/08
Hyvä koko, kaunispäinen narttu, purenta ok, hyvät korvat. Kaunis pitkä kaula, hyvä etuosa,
erinomaiset etukulmaukset. Haluaisin puhtaamman valkoisen pohjavärin. Liikkuu hyvin.

AVO ERI1 SA PN4
Jättiläisen Lutukka FI13886/06
AVO POISSA
Jättiläisen Ässämix FI20867/11
AVO POISSA
Megappon Morritort D'aidua FI12627/06
AVO POISSA
VETERAANILUOKKA
Catapha's Winner-X FI42315/05
8 v, narttu, jolla kaunis pää, riittävä raajaluusto, kaunis pitkä kaula, hyvä etuosa, seistessä laskeva
selkälinja. Voimakkaat takakulmaukset, sirppi kintereet. Liikkuu sipsuttamalla.
VET EH2
Hoppingham's Poem Of A Rose FI17737/06
Hyvä koko ja raajaluusto, kaunis pää, purenta ok, hieman etuasentoinen kaula. Hyvät tiiviit käpälät,
riittävät etukulmaukset, erinomaiset takana. Liikkuu vapaasti.
VET ERI1 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
3:sta eri yhdistelmästä, rodunomaiset päät, hyvät raajaluustot, yhtenäinen kokonaisuus.
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Bouc Emissaire FI44981/12
Hyvä koko, hyvät pään mittasuhteet, purenta ok, erinomainen kaula ja etuosa. Sopiva raajaluuston
vahvuus. Hieman pitkä lanneosa, erinomaiset takakulmaukset ja lantio. Liikkuu sivusta hyvin, takaa
liike saisi olla voimakkaampi.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
Tavernier Sings Dabluz With Gg FI38931/13
Hyvä koko ja raajaluusto, kaunis pää, purenta ok. Hyvä pitkä kaula, hieman pysty olkavarsi, hyvät
takakulmaukset ja käpälät. Liikkuu sivusta hyvin, haluaisin enemmän voimaa takaliikkeeseen.
JUN ERI2
AVOINLUOKKA

Riveran Call Me Casanova FI49904/11
Erinomainen kokonaisuus, vahva raajaluusto. Kaunis pää, purenta ok, hyvä etuosa ja tiiviit käpälät.
Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Erinomainen kokonaisuus, kaunis pää, hyvä ilme. Kaunis pitkä kaula, hyvä etuosa, hyvä vahva
luusto, jalo koira. Hyvät takakulmaukset, hyvä lantio. Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Drak'era Archean Fama FI12267/13
Hyvä koko ja raajaluusto, feminiininen kaunis pää, purenta ok. Hieman pysty olkavarsi, rintakehä
vielä hyvin kehittymätön, täytyy levetä ja syvetä. Hieman laskeva lantio, erinomaiset
takakulmaukset. Sivusta liikkuu hyvin, edestä ja takaa ahtaasti ja holtittomasti.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Lha Danes Beccaria Pearl FI28329/12
Hyvä koko, purenta ok, kaunis pitkä kaula. Liikkuu hyvin, hieman pysty olkavarsi. Hyvät
takakulmaukset. Hyvä etuosa.
NUO ERI1
VETERAANILUOKKA
Bonel Victoria FI46546/05
Kaunis kokonaisuus, erinomainen ylälinja ja kaula sekä raajaluuston vahvuus. Erinomainen etuosa,
kauniit tiiviit käpälät. Hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin kauttaaltaan.
VET ERI2 SA PN2
Diplomatic's Oprah Winfrey FI16718/05
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen. Kaunis kaula, erinomainen
etuosa ja raajaluusto, hyvät käpälät. Kaunis ylälinja ja väri, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET

