9.5.2013 Mikkeli
tuomari: Jari Laakso
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's GM Darude FI38797/12
11 kk. Lyhytrunkoinen, suora ylälinja, hyvä etuosan leveys, eturinta täyttyy iän myötä. Kulmaukset
saisivat olla voimakkaammat. Lupaava rungon tilavuus, kaunis kaula ikäisekseen, erinomainen pää,
jossa upeat linjat, hyvä suu, otsapenger voisi olla voimakkaampi. Lupaavat liikkeet, peikkoikä, josta
johtuen epävarma käytös.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Tutankhamon SE52451/2011
23 kk. Hyvä rungon pituus, kiinteä ylälinja. Riittävä rungon tilavuus, voimakkaat takakulmaukset,
riittävät edessä. Erinomainen raajakorkeus, etuosa tulee täyttyä rungon myötä. Kaunis kaula,
riittävän urosmainen pää, jossa hyvät linjat, kuono-osa voisi olla voimakkaampi, riittävät huulet,
hyvä purenta. Jäntevä, lihaksikas nuori lupaava koira. Tarvitsee aikaa.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10
3 v. Kookas, hyvä rungon pituus, erinomainen rungon tilavuus, hyvä raajaluusto. Etuosan leveys
erinomainen, pysty olkavarsi häiritsee seistessä ja liikkeessä. Hyvä säkä & kaula, erinomainen
uroksen pää, voimakas kallo, täyteläinen kuono-osa. Liikkeet saisivat olla tyydyttävämmät.
AVO ERI2 SA PU3 VASERT
Giant Dane's Cordial Cadet FI41579/00
Vajaa 3 v. Tyypiltään erinomainen, linjakas, kookas, ei kevyt / ei raskas. Tasapainoiset kulmaukset,
hyvä etuosan leveys, riittävä eturinta, kaunis ylälinja. Erinomainen pää, jossa hyvä otsapenger,
kaunis kallo-osa, täyteläinen kuono-osa. Hyvät maatavoittavat liikkeet, silloin kun keskittyy
liikkumaan.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
VAL POISSA
Liebe Doggen Night Wish FI31220/10
3 v. Seistessä komea uros, erinomainen rungon tilavuus. Hyvä ylälinja, voimakas raajaluusto.
Erinomainen etuosa, kulmausten tasapaino voisi olla parempi. Voimakas hyvälinjainen uroksen pää,
jätkän ilme, hyvä otsapenger. Erinomaiset etuliikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's GM Diandra FI38803/12
11 kk. Erittäin kaunis juniori narttu, jolla ihanat mittasuhteet. Kaunis linjakas pää, lupaava etuosa,
kauniit liikkeet.
JUN ERI1 SA
NUORTENLUOKKA
Alder Glade's Ariel Elan FI47624/11
Vajaa 2 v. Kaunis tasapainoisesti liikkuva, tyypikäs narttu, jolla hyvä raajaluusto. Kaunis ylälinja,
erinomainen rungon tilavuus. Erinomainen kaula, kaunis pää.
NUO ERI1 SA PN4 VASERT
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Lawella FI29950/11
2 v. Hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus. Etuosa saa täyttyä, kaunis takaosa. Hyvä ylälinja, kaunis
kaula. Narttumainen pää, hyvä ilme, riittävän tummat silmät.
AVO ERI2 SA
Giant Dane's Charming Cleopatra FI41285/00
3 v. Voimakas riittävän lyhyt. Erinomaisella täyteläisellä etuosalla varustettu rehevä narttu. Hyvä
raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Kaunis, voimakas silti narttumainen pää, jossa erinomaiset
linjat. Erinomaiset, maatavoittavat, tehokkaat liikkeet.
AVO ERI1 SA PN3 SERTI
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Dearie FI35391/05
Lähes 8 v. Tyypikäs tasapainoinen narttu, jolla hyvät rungon tilavuus & pituus. Tasapainoisesti
kulmautunut, kaunis liioittelematon etuosa. Kaunis linjakas pää, riittävät huulet. Tehokkaat liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
VETERAANILUOKKA
Alder Glade's Levina FI28438/04
9 v. Hyvät mittasuhteet omaava. Kaunis liioittelematon veteraani. Hyvä raajaluusto, etuosa voisi
olla täyteläisempi. Riittävät etukulmaukset, kaunis ylälinja, hyvä kaula. Erinomainen pään pituus,
tasapainoiset, arvokkaat liikkeet.
VET ERI2 SA
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
9½v. Voimakas, tyylikäs veteraani. Eriomainen raajaluusto, hyvä rungon pituus, seistessä kaunis
ylälinja. Täyteläinen mutta liioittelematon etuosa, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä
linjakas pää, tasapainoiset liikkeet lätäköstä huolimatta.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA
Kennel Alder Glade's
Tyylikäs ryhmä, neljästä eri pentueesta. Ikähaitari todella suuri, mikä todistaa pitkäaikaista,
ajatuksella tehtyä kasvatustyötä. Hyvät rungon pituudet, terveet rakenteet, hyvät päät, kauniit
liioittelemattomat etuosat. Kiitos kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Dogiwogin Highspeed Blackpower FI51662/12
8½ kk. Hyvin senttinsä kasvanut urospentu. Hyvä raajaluusto, lupaava rungon tilavuus.
Tasapainoiset, mutta riittävät kulmaukset. Kaula voisi olla pidempi, eriomainen pään pituus, hyvät
pään linjat, silmät & suu. Tasapainoiset pennun liikkeet.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA
C'mon Legacy Of Hot Choice FI50354/12
13 kk. Kookas, mutta ei rimpula. Erinomainen tyyppi, hyvä raajaluusto, kaunis säkä. Hyvät taka-,
riittävät etukulmaukset, hyvä etuosan leveys. Riittävän pitkä kaula, maskuliininen vauvan pää, jossa
ihana kuono-osa, vielä ymmärrettävää veivaamista liikkeissä, tulevaisuuden koira.
JUN ERI2
Doggidanes Black Brando FI40502/12
1 v. Erittäin tasapainoisesti kehittynyt juniori uros, jolla hyvä raajakorkeus. Tasapainoiset
kulmaukset, ranteissa hiukan pehmeyttä. Lupaava etuosa, jossa hyvä leveys. Kaunis ylälinja,
tasapainoinen takaosa, hyvä säkä, riittävän pitkä kaula. Hyvät pään linjat, hyvä otsapenger.
Tasapainoiset nuoren koiran liikkeet.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Snowman FI51019/05
Vajaa 8 v. Voimakas lähes veteraani, johon nähden upeassa kunnossa. Erinomainen rungon
tilavuus, kaunis hyvin rakentunut täyteläinen etuosa, hyvä ylälinja, voimakas kaula. Pään linjat
varsin hyvät, mutta pää saisi olla suurempi suhteessa runkoon. Kantaa massansa liikkeessä
erinomaisesti. Väritys saisi olla runsaampi.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
Saradane's Number One Turbo FI16472/10
3 v. Riittävän lyhyt uros, jolla riittävä raajaluusto. Turhan pehmeä ylälinja, lanneosasta pyöristyy
likaa. Riittävät kulmaukset, voimakas kaula, voimakas kallo, täyteläinen kuono-osa, riittävä
otsapenger. Liikkeiden pehmeydestä johtuen palkintosija.

AVO EH3
Vulpine's All American Boy To Fin FI55582/11
2 v. Tasapainoisesti kehittynyt nuori koira, jolla riittävä raajaluusto. Lupaava rungon tilavuus,
etuosa saa täyttyä iän myötä. Hyvä ylälinja, voimakas kaula, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat,
kuono-osa saisi olla täydempi. Jäntevä kuiva olemus, täytyy vuoden kuluessa mieheksi.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09
4½ v. Komea, kookas koira, jolla saisi olla täyteläisempi etuosa. Riittävät kulmaukset, erinomainen
säkä, hyvä rungon tilavuus. Komea kaula, voimakas jätkän pää, hyvä takaliikkeet, etuliikkeissä
pehmeyttä.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
15 kk. Erittäin kaunis tasapainoinen nuori narttu, jolla erinomainen vaivaton, tehokas liikunta.
Tasapainoiset kulmaukset, kaunis etuosa, joka vielä paranee iän myötä. Hyvä ylälinja, kaunis
linjakas pää.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Doggimainen Tähtimyrsky FI37668/11
Hyvän tyyppinen nuori narttu, jolle pulla on maistunut turhan paljon. Hyvä raajaluusto,
tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä säkä, aavistus pehmeyttä ylälinjassa. Hyvä kaula, hyvät pään
linjat. Etuosa tänään liian löysä.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Chernaja Gratsija Key Naomi FI16492/12
21 kk. Tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, jolla hyvä rungon tilavuus. Aavistuksen pitkä rungon
muoto, hyvä raajaluusto. Lupaavan tasapainoinen etuosa, hiukan jyrkkä lantio, hyvä säkä. Kaunis
linjakas pää, hyvä kuono-osa. Tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PN3
Clistening Chikago Bogema FI48440/11
22 kk. Lupaava tasapainoinen nuori narttu, joka tänään hiukan pehmeässä kunnossa selästään. Hyvä
raajaluusto, riittävät kulmaukset. Hyvä etuosan leveys, syvyyttä saa tulla iän myötä. Hyvä kaula,
riittävän yhdensuuntaiset pään linjat. riittävä otsapenger. Hyvä askelpituus, metsälenkit tuovat
tiiviyden.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Catapha's Winner-X FI42315/05

1 kk kuluttua 8 v. Lähes veteraani, hyvät rungon mittasuhteet. Tasapainoinen perusrakenne. Hyvä
ylälinja & säkä, etuosa saisi olla täyteläisempi, mutta etuosan leveys hyvä. Hyvä pään pituus,
kallossa hiukan kuivumista. Vaivattomat liikkeet.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT
VALIOLUOKKA
5 v. Hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Turhan ylösvetäytynyt alalinja, kylmästä & sateesta
johtunee takaosan asento seistessä ja liikkeessä. Hyvä etuosa, hyvä pään pituus, kuono-osa saisi olla
täyteläisempi, riittävä otsapenger. Voisi liikkua pidemmällä askeleella.
VAL ERI1 SA PN4

sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Denim Danes Lightningstrikesback FI59924/10
2 v. Kookas näyttävä nuori uros, jolla erinomainen raajaluusto. Lupaava rungon tilavuus, riittävät
kulmaukset. Hyvä etuosan leveys, voimakas komea pää. Liikkeissä ylälinja saisi olla tyylikkäämpi.
Erinomainen pitkä, tehokas askel kulmauksista huolimatta. Liike ansaitsee palkinnon.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Bonel Zimpson FI46711/07
5 v. Hyvä rungon pituus & tilavuus. Hyvä raajaluusto, pysty olkavarsi. Voimakas kaula, voimakas
pää, joka voisi olla hiukan linjakkaampi. Riittävät huulet, etuosan löysyys häiritsee seistessä &
liikkeessä.
VAL ERI2 SA PU3
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Kaunis, kookas, tyylikäs, tasapainoinen uros, jolla voisi olla aavistuksen pidempi pää suhteessa
rungon mittoihin. Kaunis etuosa, erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
VALIOLUOKKA
Grande Gremin's Amaranth FI17768/09
4 v. Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, jonka silmät loistavat liikaa. Hyvä raajaluusto,
seistessä hyvä ylälinja. Hyvä etuosan leveys, riittävä täyteläisyys, kaunis kaula, hyvä pää, riittävä
otsapenger. Hyvät liikkeet.
VAL ERI2 SA PN2
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10

3½ v. voimakas narttu, jolla erinomainen raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut, kaunis etuosa.
Linjakas pää, jossa hyvä pituus. Ylälinja hormoneista johtuen vaisun pehmeä, muuten hyvät
liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

