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tuomari: Markku Mähönen
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Crowbay'äs Wind Diesel FI42267/09
Vaikuttava koko, oikeat mittasuhteet, hyvä oikealinjainen pää, jossa hyvä pituus. Hyvä kaula, säkä
ja ylälinja. Hyvä rungon syvyys, mutta eturinta ja rungon pyöreys voisi olla hieman voimakkaampi.
Tähän kokoon hyvät kulmaukset, raajat sekä käpälät. Liikkuu näin kookkaaksi koiraksi erittäin
hyvin. Miellyttävä rauhallinen käyttäytyminen.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
C'mon Kisses For Sale FI37794/12
Mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvän vahvuinen. Hyvä pään leveys, riittävä kuonon pituus,
huulilinja saa vielä kehittyä. Hyvä kaula, jonka toivon vielä vahvistuvan iän myötä. Erittäin lupaava
runko, hyvät kulmaukset, raajojen luusto sekä käpälät. Seistessä kaunis ylälinja, liikkeessä takaosa
vielä pyöristyy. Liikkeet kuitenkin kevyet ja eteenpäin vievät. Hyvä karva, rauhallinen käytös.
JUN ERI3
Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12
Mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen erinomainen vahvuus ja hyvä koko. Erinomainen pään pituus,
hyvä huulilinja. Hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys. Lupaava eturinta ja runko, erittäin hyvät
vahvaluustoiset raajat, hyvät kulmaukset. Edestakaisin liikkeissä vielä pehmeyttä, sivuliikkeissä
hyvä askelpituus, hyvä karva ja miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Wundervoll Bahira FI40254/12
Mittasuhteiltaan oikea, hyväksyttävä rungon pituus nartuksi. Hyvä koko ja oikeat ääriviivat. Hyvä
pään pituus, kuono voisi olla aavistuksen pidempi, huulet eivät saa löystyä yhtään lisää.
Erinomainen kaula, eturinta ja runko, aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä raajojen luusto ja käpälät.
Liikkuu ikäisekseen hyvin, hyvä karva, rauhallinen käytös.
JUN ERI2 SA
Wundervoll Bawaria FI40247/12
Mittasuhteiltaan oikea, kokonaisuusvahvuus hyvä. Hyvä pään pituus, loivahko otsapenger. Hyvä
kaula, erinomainen eturinta ja lupaava runko, keskivahvat kulmaukset, samoin raajaluusto. Hyvät
liikkeet, hyvä karva ja rauhallinen käyttäytyminen.
JUN ERI4
AVOINLUOKKA
Red Rublev Candy Darling FI34414/11

Vahva, hyvänkokoinen narttu, jonka käyttäytyminen saisi olla rohkeampaa. Hyvälinjainen
voimakas pää, hieman avonaiset silmät. Kaula voisi olla hieman tyylikkäämpi ja pidempi, hyvä
eturinta, rungon voima ja etukulmaukset, takakulmaukset saisi olla voimakkaammat, käyttää niitä
kuitenkin hyvin liikkeessä. Hyvä karva, koira on jo aavistuksen liikaa varautunut ja väistää
tuomaria, joka vaikuttaa palkintosijaan.
AVO H
Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10
Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste, koira voisi tänään olla tiiviimmässä kunnossa. Hyvä pään pituus,
hyvä kuonon pituus, mutta osapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä huulilinja. Hyvä kaula,
eturinta, ylä- ja alalinja. Keskivahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä
karvapeite, rauhallinen käyttäytyminen. Koiran näyttelykunto vaikuttaa tänään siihen että se ei voi
savuttaa korkeinta mahdollista palkintoa.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Mittasuhteiltaan oikea, erinomainen vahvuusaste. Hyvän mittainen ja -linjainen pää, kaunis ilme,
hyvä huulilinja. Hyvä kaula, säkä, ylä- ja alalinja. Erinomainen eturinta, tasapainoiset kulmaukset,
leveä reisi, hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä karva, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN2
Méherzugi Vivien METDOG1752/11
Mittasuhteiltaan oikea, tiivis rakenne ja oikeat linjat. Voimakas pää, hyvä otsapenger, mutta kuono
saisi olla pidempi ja tyylikkäämpi. Erinomainen kaula, eturinta ja runko. Hyvä raajojen luusto ja
kulmaukset, erittäin hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä karva ja käytös.
VAL ERI3 SA PN4 VASERT
Red Rublev Rebel Yell FI59430/09
Oikeat mittasuhteet, ääriviivat ja vahvuusaste. Kaunislinjainen pää, hyvä kaula, säkä, eturinta ja
runko. Hyvät kulmaukset, raajojen luusto sekä käpälät. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta selkä
antaa hieman periksi. Hyvä karva ja käytös.
ERI2 SA PN3

musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKA
Mi'havana Invincible FI55906/12
PEN POISSA
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel Einstein FI31880/12

JUN POISSA
C'mon Legacy Of Hot Choice FI50354/12
JUN POISSA
Grand Oak's Black Acorn FI46128/12
Vaikuttava koko, oikeat mittasuhteet. Erittäin hyvä pään linjat, kaunis huulilinja, päässä hyvä
sukupuolileima. Hyvä kaula, säkä ja ikään riittävä eturinta ja runko. Melko hyvä etuosa, mutta
takakulmaukset tulisi olla selvästi voimakkaammat ja reiden leveämpi. Sivuliikkeissä hyvä rytmi,
edestakaisissa liikkeissä takaliike kapea ja kintereet vielä voimattomat. Normaali tilanne noeasti
kasvavalle jättiläisrodulle. Hyvä karva ja käyttäytyminen.
JUN EH2
Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste kokoon nähden. Hyvä pään pituus ja linjat, huuli voisi
olla voimakkaampi. Hyvä kaula, säkä, hyvät kulmaukset ja vahva raajojen luusto. Hyvät käpälät,
erittäin hyvä sivuliike, hieman vielä ahtautta takana. Hyvä karva, miellyttävä käytös.
JUN ERI1
VALIOLUOKKA
C'mon Everybody Get Up FI17523/10
Vaikuttava koko, erinomainen pää, jossa oikeat ääriviivat ja hyvä sukupuolileima. Erinomainen
kaula ja runko, koira tänään hieman hoikassa kunnossa. Erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset,
raajat ja käpälät. Liikkeessä hyvä askelpituus, hyvä väri, miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PU2
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Erinomainen koko, hyvä vahvuusaste, oikea tyyppi. Hyvälinjainen pää, jossa oikea ilme. Kaunis
kaula, säkä, ylä- ja alalinja. Erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset, raajojen luusto ja käpälät.
Leveä reisi, liikkuu erittäin hyvin, hyvä väritys, tähän värimuunnokseen nähden. Rauhallinen
käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Valete Ac Plaudite FI39804/12
Mittasuhteiltaan oikea, hyvät pään linjat, aavistuksen loiva otsapenger, hyvä huulilinja. Ikään
sopiva rungon vahvuus sekä raajojen luusto, hyvät kulmaukset. Liikkeessä taka-osa saa vielä
vahvistua, hieman korkeahko etuaskel. Hyvä karvapeite, häntä saisi olla kauttaaltaan vahvempi.
Käyttäytyy nuoreksi koiraksi sopivasti, mutta parempi käytös antaisi paremman kuvan.
JUN EH3
Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12
Ääriviivoiltaan oikea, antaa seistessään hyvät ääriviivat, mutta tänään käyttäytyminen aristelevaa.
Hyvä pään muoto ja linjat, hieman avoimet silmät, hyvä kaula ja runko. Eturinta saa vielä kehittyä,
hyvät kulmaukset ja pitkäaskelinen sivuliike, hyvä karvapeite. käyttäytyminen tänään niin väistävää
että se vaikuttaa palkintosijaan. Tyypiltään, liikkeiltään koira on erittäin laadukas.

JUN H
Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12
Mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva vahvuus. Hyvä pään pituus, oikeat linjat, riittävä otsapenger.
Hyvä kaula, ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Liikkeessä ylälinja hieman pyöristyy,
muuten liikkeessä hyvä pituus. Hyvä karva, miellyttävä käytös.
JUN EH2
Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste. Hyvät pään linjat, huulilinja saa vielä parantua. Hyvä
kaula ja runko tämänikäiseksi. Eturinta saa vielä kehittyä, aavistus vielä pehmeyttä selässä. Hyvät
kulmaukset, sopiva raajaluusto, käyttää kulamuksia sivuliikkeessä hyvin. Kääntää hieman toista
etujalkaansa sisäänpäin edestakaisin liikkeessä. Hyvä karva ja väritys, miellyttävä käyttäytyminen.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Via Zarmina Vertigo RKF3017907
Mittasuhteiltaan oikea, vielä kuitenkin ilmava, kapea ja kehittymätön. Päässä hyvä pituus, kuono
voisi olla täyteläisempi silmien alta, riittävä huulilinja. Hyvä kaula ja ylä- ja alalinja, mutta rungon
tulisi olla jo nyt pyöreämpi. Kapeus näkyy vielä etuosassa ja kapeissa takaliikkeissä, sivuliikkeessä
hyvä pituus, mutta teho tulisi olla parempi. Hyvä karva, miellyttävä käytös.
NUO H
AVOINLUOKKA
Genedda Quod Bene Notandum FI36990/10
Hyvä vahvuusaste ja koko, hyvät pään linjat, erinomainen kaula, riittävä eturinta. Hyvä rungon
syvyys, ylälinjassa hieman pehmeyttä, hyvä raajaluusto, hieman pehmeät käpälät, leveä reisi.
Sivuliikkeessä hyvä pituus, hyvä karvapeite, selän pehmeys näkyy myös liikkeessä. Koiralla valtava
"miellyttämisen tarve", joka vaikuttaa sen esiintymiseen. Se on myös tänään hieman pehmeässä
kunnossa.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10
Mittasuhteiltaan, ääriviivoiltaan ja vahvuusasteeltaan erinomainen. Jopa niin vahva että menettää
nartuksi hieman eleganttisuudestaan. Voimakas pää, hyvä kaula ja runko, erittäin hyvät kulmaukset,
leveä reisi, hyvät käpälät. Liikkuu voimakkaaksi koiraksi hyvin. Hyvä karva, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN2
VETERAANILUOKKA
Genedda Zymphatic Alien FI38594/05
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste. Pitkä pää, jossa hyvät linjat, hyvä huulilinja. Hyvä kaula,
säkä sekä rungon voimakkuus. Hyvä eturinta, hieman jo jäykät korvat. Hyvät kulmaukset, luusto ja
raajojen rakenne. Liikkuu hyvin tämän ikäiseksi koiraksi. Hyvä karva, väri ja miellyttävä käytös.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET

sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Mittasuhteiltaan oikea, erittäin hyvä vahvuusaste. Voimakas pää, jossa hyvä sukupuolileima, kallon
ei tarvitsisi olla näin leveä. Erinomainen kaula, säkä ja ylälinja, hyvä eturinta. Tasapainoiset
kulmaukset, hyvä raajojen luusto ja käpälät. Hyvät liikkeet, karvapeite ja väri. Miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
C'mon Exellent Choice FI17526/10
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä koko. Tänään kuitenkin hieman hoikassa kunnossa. Erittäin hyvä pään
profiili, huuli voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, keskivahva eturinta sekä
raajojen luusto, hyvät kulmaukset. Runko antaisi paremman vaikutelman jos siinä olisi enemmän
massaa. Liikkuu hyvin, turkki hyvä.
AVO ERI1
Denim Danes Memphis Blue Crush FI34613/11
Erittäin voimakasrakenteinen uros, joka saisi olla hieman tyylikkäämpi. Voimakas pää,
sukupuolileimasta ei epäselvyyttä. Pää saisi olla kauttaaltaan tyylikkäämpi. Hyvä kaula,
erinomainen runko, jossa tänään hieman ylipainoa. Hyvä etuosa, hieman jyrkähkö lantio, hyvä
raajojen luusto. Liikkuu näin isoksi koiraksi hyvällä askeleella, hyvä karvapeite, väri.
AVO EH2
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Bonel Dana Sofia FI46981/11
NUO POISSA

