Kankaanpää 12.4.2008
tuomari: Karl Erik Johansson, SE
siniset
urokset
pentuluokka
Bonel Zimpson FIN46711/07
Erinomainen tyyppi, vahva maskuliininen pää, hyvät huulet ja kuono, hyvä kaula, lyhyt suora selkä,
erinomainen runko ikäisekseen, riittävästi kulmauksia, hyvä liikkuja, erinomainen luusto,
hyväkuntoinen.
PEN1 KP ROP-PENTU
nuortenluokka
Alexander FIN33455/07
Oikein hyvän tyyppinen, mutta vielä hiukan feminiininen. Erinomainen pää, hyvät huulet, hyvä
kuono. Kaula on riittävän pitkä, mutta liian paljon irtonahkaa. Suora selkä, rungon täytyy kehittyä,
suora etuosa, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä askeleella, mutta ei pidä liukkaasta
lattiasta. Erinomainen väri.
NUO H
valioluokka
Genedda Communis Sensus FIN16211/06
Erinomainen tyyppi, erinomainen maskuliininen pää, mutta pääntasot voisivat olla
yhdensuuntaisemmat. Hyvä otsapenger, hyvät huulet, hyvä kuono, elegantti kaula, hyvä selkä.
Rintakehä on tarpeeksi syvä, mutta tarvitsee enemmän volyymia. Erinomaiset kulmaukset, liikkuu
ok. Turkin pitäisi olla parempi.
VAL ERI1 PU1 VSP
nartut
junioriluokka
Saradane's Iron Dream FIN27806/07
Erinomainen tyyppi, erinomainen feminiininen pää, hyvä otsapenger, hyvät huulet ja kuono.
Erinomainen kaula, hyvä selkä ja rintakehä. Erinomaiset kulmaukset, hyvä liikkuja, erinomainen
turkki, väri ja kunto.
JUN ERI1 PN1 ROP SER
Saradane's It's Our Lady FIN27807/07
POISSA
nuortenluokka
Anastasia FIN33971/07

Oikein hyvän tyyppinen, hiukan vahvanmallinen pää, hyvät huulet ja kuono. Kaula voisi olla
pidempi ja liikaa ylimääräistä nahkaa, hiukan pitkä selkäosa, erinomainen rintakehä, hyvät
kulmaukset, liikkuu ok. Hyvä väri.
NUO EH1
Saradane's Highlight Girl FIN43414/06
Hyvän tyyppinen, oikein kiva feminiininen pää, hyvä kuono, elegantti kaula. Hyvä selkä, mutta
luisulanteinen. Tarvitsee enemmän rintakehää, pysty olkavarsi, riittävästi takakulmauksia. Liikkuu
ok.
NUO H
Genedda X-Tra Terrestial FIN35985/03
POISSA

keltainen / tiikerijuovainen
pentuluokka
urokset
Love-Dane's Cute Golddigger FIN48908/07
Erinomainen tyyppi, erinomainen pää, tummat silmät, hyvät huulet, hyvä purenta, erinomainen
kaula, lyhyt selkä, riittävä runko ikäisekseen, riittävästi kulmauksia, hyvä liikkuja, erinomainen
kunto, hyvä luonne.
PEN1 KP ROP PENTU
nartut
Dogiwogin Cenedra FIN46163/07
Oikein hyvän tyyppinen, feminiininen pää, tummat silmät, heikko kuono, hyvä purenta, hyvä kaula,
selkä voisi olla suorempi, riittävästi rintakehää ikäisekseen, hyvät kulmaukset, liikkuu ok.
PEN1
Ritzypal's Devilgirl FIN51267/07
Oikein hyvän tyyppinen, feminiininen pää, tummat silmät, hyvä purenta, mutta kaksi P4 puuttuu.
Hyvä kaula ja selkä, mutta luisu lanne, riittävä rintakehä, riittävästi kulmauksia, liikkuu ok.
PEN2
urokset
junioriluokka
Euro Power Bora Bora FIN17133/07
POISSA
Euro Power Boy Toy FIN17131/07
POISSA

nuortenluokka
Genedda Eo Ipso FIN52064/06
Oikein hyvän tyyppinen, oikein hyvä maskuliininen pää, hiukan vaaleat silmät, hyvät huulet ja
purenta, hyvä kaula ja selkä, riittävästi rintakehää, hyvät kulmaukset, mutta hyvin löysä sekä
seisoessa että liikkeessä. Kovakuntoinen.
NUO EH2
Genedda Ex Animo FIN52061/06
NUO POISSA
Ritzypal's Codename Warlock FIN48826/06
Erinomainen tyyppi, erinomainen pää, tummat silmät, hyvä kuono, erinomainen kaula ja ylälinja,
riittävästi runkoa ikäisekseen, hyvät kulmaukset, hyvä luusto, liikkuu ok, mutta hiukan löysästi
edestä. Hyväkuntoinen.
NUO ERI1 VASERT
avoinluokka
Edendane's Merry-Go-Round FIN14446/06
Erinomainen tyyppi, vahva maskuliininen pää, melkein liian huulekas. Tummat silmät, hyvä kuono,
erinomainen kaula, hyvä selkä, erinomainen runko, erinomaiset kulmaukset, hyvä luusto, hyvä
liikkuja, hyväkuntoinen.
AVO ERI1 PU3 SERT FINMVA
Glückskind Bestario FIN 43721/05
AVO POISSA
valioluokka
Alder Glade's Dave FIN35387/05
Erinomainen tyyppi, erinomainen maskuliininen pää, keskiruskeat silmät, erinomaiset huulet, hyvä
purenta, hyvä kaula, erinomainen selkä, riittävä rintakehä, riittävät kulmaukset, hyväkuntoinen. Ei
liiku hyvin (liukas lattia).
VAL ERI3 PU4
Love-Dane's Victory Of North FIN16372/03
VAL POISSA
Love-Dane's X-Mas Duke FIN20243/04
Erinomainen tyyppi, hyvin vaikuttava uros, vahva maskuliininen pää, tummat silmät, erinomainen
kuono. Hyvä kaula, vahva selkä, erinomainen rintakehä, riittävästi kulmausta edessä, suora takaa,
erinomainen väri, hyväkuntoinen.
VAL ERI1 PU1 VSP
Ritzypal's Bumber Galaxy FIN34240/03
Erinomainen tyyppi, erinomainen pää, tummat silmät, hyvä ilme, hyvä kuono. Kaula voisi olla
pidempi, vahva selkä, erinomainen rintakehä, erinomaiset kulmaukset, hyvä liikkuja, hiukan lihava.
VAL ERI2 PU2

nartut
junioriluokka
Euro Power Big Love FIN17136/07
JUN POISSA
Love-Dane's Arctic Princess FIN53835/06
Erinomainen tyyppi, erinomainen feminiininen pää, tummat silmät, hyvät huulet ja kuono, hyvä
kaula, hiukan pehmeä selkä, erinomainen rintakehä, hyvät kulmaukset, erinomainen liikkuja, väri
voisi olla parempi.
JUN ERI1
nuortenluokka
Ritzypal's Charmed Queen FIN48828/06
Erinomainen tyyppi, erinomainen feminiininen pää, tummat silmät, hyvä kuono ja ilme. Elegantti
kaula, hyvä selkä ja rintakehä, hyvät kulmaukset, erinomainen liikkuja.
NUO ERI1 PN4 VASERT
Ritzypal's Classy Witch FIN48829/06
NUO POISSA
avoin luokka
Alder Glade's Darla FIN35390/05
Oikein hyvän tyyppinen, mutta ei esiinny edukseen. Feminiininen pää, hiukan heikko kuono,
tummat silmät, pienet korvat, hyvä purenta, mutta kaksi isoa välihammasta puuttuu. Hyvä kaula ja
hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, hyvät kulmaukset, ei liiku hyvin liukkaalla lattialla.
AVO H
Alder Glade's Dina FIN35395/05
Erinomainen tyyppi, oikein kiva ja feminiininen pää, tummat silmät, tarvitsee enemmän huulia,
hyvä kuono, elegantti kaula, hiukan pehmeäselkäinen, erinomainen rintakehä, hyvät kulmaukset,
hyvä liikkuja.
AVO ERI2
Grandman's Lucille FIN46882/04
Erinomainen tyyppi, erinomainen feminiininen pää, tummat silmät, hyvät huulet, erinomainen ilme,
hyvä kuono, erinomainen kaula ja rintakehä. Selkä voisi olla suorempi, erinomaiset kulmaukset,
erinomainen liikkuja, erinomainen turkki ja kunto.
AVO ERI1 PN2 SERT
Hideho's She's So Lovely FIN40857/03
AVO POISSA
Meherzugi Odessa FIN26923/05
AVO POISSA
valioluokka

Dundane's Shooting Star FIN37511/06
Erinomainen tyyppi, oikein hyvä feminiininen pää, mutta tarvitsee enemmän otsapengertä. Ruskeat
silmät, hyvä kuono, erinomainen kaula, hiukan pitkä selkälinja, riittävä rintakehä, mutta hiukan
kapea edestä. Hyvät kulmaukset, hyvä liikkuja, voisi olla kovemmassa kunnossa.
VAL ERI2 PN3
Ritzypal's Booby On Stars FIN34243/03
Erinomainen tyyppi, erinomainen feminiininen pää, tarvitsee enemmän otsapengertä, tummat
silmät, hyvä kuono, hyvä kaula, suora selkä, erinomainen rintakehä ja kulmaukset, erinomainen
liikkuja, hyvä kunto, hyvä väri.
VAL ERI1 PN1 ROP RYP2
veteraaniluokka
Dogiwogin Laodicea FIN37250/99
Erinomainen tyyppi, oikein laadukas narttu, kaunis pää, tummat silmät, hyvät huulet, erinomainen
ilme, hyvä kuono, erinomainen kaula, suora selkä, mutta hiukan pitkä. Erinomainen rintakehä ja
kulmaukset. Koiralta puuttuu kaksi varvasta. Liikkuu ok ikäisekseen.
VET ERI1 ROP VET BIS-VET1
kasvattajaluokka
Kennel Ritzypal's 96, 102, 105, 113
Erinomainen tasalaatuinen ryhmä.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-KASV2

tuomari: Juha Putkonen, FIN

harlekiini & musta
nartut
pentuluokka
Genedda Femina Summa FIN48049/07
PEN POISSA
urokset
junioriluokka
Rain Master's Vito Corleone FIN52893/07
14 kk. Harvinaisen terverakenteinen tasapainoisesti kehittynyt jun uros, jolla kauniit ääriviivat.
Lupaava pitkälinjainen urosmainen pää, missä yhdensuuntaiset kallon ja kuonon suuntaiset linjat.
Hyväasentoiset korvat, alaluomet tulisi olla tiiviimmät, hieman voimakkaat huulet, hyvä purenta,
kaunis kaula, hyvä erottuva säkä. Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset,

erinomaiset käpälät, hyvä valkoinen pohjaväri, jossa hyvä harlekiiniväritys, muutama harmaa
laikku, liikkuu kuten tämänikäisen kuuluukin liikkua.
JUN ERI1 PU1 VSP SERT
nuortenluokka
Genedda De Improvisio FIN44434/07
17 kk. Terverakenteinen sopusuhtaisesti kehittynyt nuori uros. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja
kuonon linjat, epävarmat korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, tumma suupigmentti.
Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä. Eturinnan tulee vielä kehittyä. Hyvä huulilinja, hyvä kaula
ja säkä. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät, hieman laskeva lantio, hyvä musta väri,
liikkuu ja esiintyy hyvin. Lupaava kokonaisuus.
NUO ERI1 PU3
Genedda Diem Ex Die FIN44433/07
Hyvänkokoinen vahvaluustoinen, oikeat rungon mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja
kuonon linjat. Epävarmat korvat. Pyöreät, hieman vaaleat silmät. Rintakehän ja eturinnan tulee vielä
kehittyä. Hyvä purenta ja suupigmentti. Kapea kaula, niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät
käpälät. Voimakkaasti värittynyt harlekiini, jossa valkoinen pohjaväri liian harmaavoittoinen.
Koiran väritys harmaaharlekiini. Etuliikkeiden tulee vielä vakiintua. Laskeva lantio. Värityksen
takia palkintosija hylätty.
NUO HYL
Juanrona's Nordic Carbon FIN38103/07
15 kk. Tasapainoisesti kehittynyt terverakenteinen nuori uros. Oikeat rungon mittasuhteet,
pitkälinjainen pää, hieman takaluisu kallo, hieman epävarmat korvat, keskiruskeat silmät, hyvä
purenta, hyvä kaula, ikäisekseen hyvä rintakehä, puutteellinen eturinta, niukasti kulmautunut edestä,
riittävästi takaa. Käpälät voisivat olla tiiviimmät, laskeva lantio, musta väri voisi olla selvempi,
epävakaat etuliikkeet. Tarkastettaessa koiraa yritti purra, jonka johdosta palkintosija hylätty.
NUO HYL
avoinluokka
Danemanian Obelix FIN48382/05
2,5 v. Hyvänkokoinen vahvaluustoinen. Pitkälinjainen pää, jossa lähes yhdensuuntaiset kallon ja
kuonon linjat. Hieman kyömy kuono, leveäasentoiset korvat, alaluomet tulisi olla tiiviimmät,
punertava vilkkuluomi häiritsee hieman ilmettä. Voimakkaat huulet, löysät suupielet, hyvä kaula,
erottuva säkä, syvä tilava rintakehä, riittävä eturinta, niukasti kulmautuneet raajat. Toivoisin hieman
raajakorkeutta lisää. Käpälät voisi olla kootummat, hieman luisu lantio, liikkuu lyhyin ja
voimattomin taka-askelin. Näyttää seistessä takakorkealta. Olisi edukseen timmimmässä kunnossa.
AVO EH2
Genedda Symphony Of Spots
AVO POISSA
Saradane's Fearless Mind FIN40544/05
3 v. Hyvänkokoinen keskivahva rungoltaan hieman pitkä uros. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja
kuonon linjat. Epävarmat korvat, alaluomet tulisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta ja suun pigmentti.
Voimakkaat huulet. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Hyvä rintakehä, eturinnan tulee vielä kehittyä. Pitkä

lanneosa, hieman pysty olkavarsi, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Erinomaiset käpälät,
hieman laskeva lantio, kaunis musta väri. Hyvä lihaksikas leveä reisi. Etuliikkeiden tulee vakiintua.
AVO ERI1 PU2 VASERT
veteraanit
Catapha's Legacy Of Atomic FIN22293/00
8 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty kaunislinjainen hieman pitkärunkoinen veteraaniuros.
Pitkälinjainen pää, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, epävarmat korvat, tummat silmät,
hyvä purenta, hieman lyhyt kaula, erinomainen säkä ja selkä, pitkä lanneosa, hyvä rintakehä ja
eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja voimakkaasti takaa. Käpälät voisivat olla tiiviimmät, hieman
laskeva lantio, hyvä musta väri. Liikkuu ikäänsä kuuluvalla arvokkuudella.
VET ERI1 PU4 VET ROP
nartut
junioriluokka
Rivercrest Joan Jett FIN26736/07
1 v. Harvinaisen terverakenteinen tasapainoisesti kehittynyt kaunislinjainen juniorinarttu. Lupaava
mallikas pitkänomainen pää, jossa oikeat kallon ja kuonon linjat. Keskiruskeat silmät, hyvä purenta,
hieman voimakkaat huulet, kaunis niskan kaari, hyvä säkä ja selkä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt
rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvänpituinen
häntä. Tänään turkki ei parhaassa näyttelykunnossa. Liikkuu sivulta hyvällä askelpituudella,
etuliikkeiden tulee vielä vakiintua. Lupaava kokonaisuus.
JUN ERI1 PN3 SERT
Rivercrest Julia's Quiz FIN42584/07
POISSA
avoin luokka
Genedda Actum Est FIN48196/05
2,5 v. Hyvänkokoinen. Sopiva luusto. Rungoltaan hieman pitkä, lähes yhdensuuntaiset kuonon ja
kallon linjat. Hyväasentoiset korvat, alaluomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, hieman löysät
suupielet. Hyvä kaula ja säkä. Notkoselkä. Syvä tilava rintakehä, riittävä eturinta. Toivoisin hieman
raajakorkeutta lisää. Roikkuva vatsanahka, hieman pysty olkavarsi. Niukat etukulmaukset, hyvät
takana. Käpälien tulisi olla tiiviimmät, etuliikkeiden tulee vakiintua. Olisi edukseen timmimmässä
kunnossa.
AVO EH1
valioluokka
Bonel S'Aidee Dogiwogi FIN24283/04
4 v. Hyvänkokoinen keskivahva, pitkälinjainen pää, jossa oikeat kallon ja kuonon linjat.
Hyväasentoiset korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet tulisi olla tiiviimmät, kaunis huulilinja, hyvä
kaula, säkä ja selkä. Hyvä rintakehä, riittävä eturinta, niukasti kulmautunut edestä, niukasti takaa.
Käpälien tulisi olla tiiviimmät. Lyhyt häntä. Yhdensuuntaiset liikkeet takaa ja hieman epävakaat
edestä. Hyvä musta väri.
VAL ERI2 PN2

Ozaenas Liquid Gold FIN17908/05
3 v. Hyvänkokoinen vahvaluustoinen. Nartuksi oikeat rungon mittasuhteet. Lähes oikeat kallon ja
kuonon linjat. Epävarmat korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvät hampaat, hyvä huulilinja. Hyvä kaula,
säkä ja selkä. Hyvä rintakehä, eturinta. Niukasti kulmautunut edestä ja voimakkaasti takaa.
Erinomaiset käpälät, hieman roikkuva alalinja. Hyvä harlekiiniväritys, jossa muutama harmaa
laikku. Hieman laskeva lantio.
VAL ERI1 PN1 ROP
Saradane's Candy For World FIN16021/04
4,5 v. Hyvänkokoinen vankkaluustoinen valionarttu, joka esitetään tänään turhan pulskassa ja
löysässä kunnossa. Hieman takaluisu kallo, epävarmat korvat. Alaluomet tulisi olla tiiviimmät.
Voimakkaat huulet, hyvä purenta, pienet hampaat. Paksu lyhyehkö kaula, syvä tilava rintakehä,
riittävä eturinta. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Painunut selkä, roikkuva alalinja
häiritsee yleisvaikutelmaa. Vahva harlekiiniväritys, joitakin harmaita pilkkuja, pohja voisi olla
valkoisempi. Löysyys näkyy myös liikkeessä, jonka johdosta palkintosija.
VAL EH3
kasvattajaluokka
Kennel Genedda
KASV EI ESITETTY

