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Tiikerijuovainen - keltainen
Urokset

Chic Carelia’s Camelot 49317/07
Vahvaluustoinen pentu, jolla hienot rungon mittasuhteet. Selvä sukupuolileima jo tässä vaiheessa. Hyvä kaula, säkä ja
ylälinja. Hyvin asettunut lantio. Hyvät pään linjat. Hyvä eturinta, rintakehän tulee vielä täyttyä. Koira liikkuu edestä
löysin kyynärpäin, käpälät sisäänpäin. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä.
PEK 1

Euro Power Toy Boy 17131/07
Vahvaluustoinen, voimakaspäinen uros, jolla hyvät pään sivulinjat. Kuono saisi olla pidempi. Niukka purenta. Silmät
melko syvällä. Voimakkaat huulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rinnan syvyys. Hyvät etukulmaukset ja eturinta. Voisi
olla kulmautunut takaa paremmin. Koira liikkuu edestä pehmein rantein, takaliike ok. Toivoisin hieman jaloutta.
JUN EH 1

Great Bel’s Walther 29341/07
Rungon mittasuhteiltaan melko neliömäinen nuorimies, jolla melko hyvä pää. Tummat silmät. Hyvä kuonon mitta.
Hyvä niskalinja. Oikea purenta. Hyvä etuosa. Voimakkaat takakulmaukset. Hieman luisu lantio. Selkä hieman elää
liikkeessä. Koira liikkuu edestä vielä holtittomasti, takaliikkeet ok. Tarvitsee vielä aikaa.
JUN EH 2

Red Rublev Drogheda 38567/06
Selvän sukupuolileiman omaava nuorimies, jolla hyvä luuston vahvuus. Kuono saisi olla pidempi ja täyteläisempi.
Turhan paljon ylähuulia. Suurehkot korvat. Tummat silmät. Hyvä kaula ja rintakehä. Turhan luisu lantio. Liikkeessä
perä nousee. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Erinomainen luonne.
NUO EH 1

Alder Galde’s Dave 35387/05
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla kokoonsa nähden riittävä luuston vahvuus. Oikeat pään linjat sivusta,
alaleuka voisi olla voimakkaampi. Turhan vaaleat silmät. Hyvä niska ja ylälinja. Hieman luisu lantio. Voisi olla
paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Koira liikkuu lyhyellä askeleella.
VAL EH 2

Love-Dane’s X-mas Duke 20243/04
Vahvaluustoinen, voimakaspäinen uros, jolla hieman aatelinen kuono, joka voisi olla pidempi. Täyteläinen runko,
hieman luisu lantio. Koira voisi olla kulmautunut takaa paremmin, kuitenkin koira liikkuu pitkällä askeleella.
Erinomainen luonne.
VAL ERI 1 PU-1 VSP

Nartut

Chic Carelia’s Canna 49318/07
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori nainen, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvät pään sivulinjat. Pitkä kuono,
oikea purenta. Suurehkot korvat. Tummat silmät, vilkkuluomet hieman häiritsee ilmettä. Hyvä kaula. Rodunomaiset
kulmaukset. Koira liikkuu pitkällä askeleella, kuitenkin edestä löysin kyynärpäin. Takaliike ok.

Edendane’s Pirate Princess 32930/07
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Pää saisi olla pidempi. Oikea purenta. Hieman
ajatusryppyjä. Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Suurehkot korvat. Hyvä niska ja ylälinja. Hyvät takakulmaukset.
Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin. Esitetään erinomaisesti.
JUN EH 1

Jättiläisen Orvokki 11782/07
Melko hyvän tyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hieman aatelinen kuono. Turhan paljon ylähuulia.
Tummat silmät. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Luisu lantio. Koira liikkuu edestä vallattomasti ja perä nousee liikkeessä.
Rungon tulee vielä täyttyä.
NUO EH 1

Ritzypal’s Cool Mystery 48830/06
NUO Poissa

C’Mon Pardon Me Boys 45529/04
Feminiininen narttu, jonka kallo ja kuono eivät yhdensuuntaiset. Otsapenger voisi olla näkyvämpi. Kaunis niskakaari,
säkä ja ylälinja. Luisu lantio. Rinnan syvyys ei riittävä. Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin. Sivuliike lyhyttä. Saisi
olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Silmät voisivat olla tummemmat.
AVO EH 2

Love-Dane’s Arctic Princess 53835/06
Pitkällä askelleella liikkuva, vahvarunkoinen narttu, jolla voimakas pää. Niukka purenta. Turhan paljon ylähuulia.
Hieman aatelinen kuono. Hyvä kaula ja ylälinja. Voisi olla kulmautunut paremmin. Luisu lantio. Koira liikkuu
edestälöysin kyynärpäin, pehmein rantein. Löysät luomet, tummat silmät. Selkä elää liikkeessä.
AVO EH 1

C’Mon Ketchup 37607/03
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla melko hyvä pää. Otsapenger voisi olla näkyvämpi. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hieman aatelinen kuono, kuivat ylähuulet. Ilmavat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, nouseva alalinja. Saisi
olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Hyvä luonne. Koira liikkuu lyhyellä askeleella, etuliikkeet korkeat ja
vallattomat.
VAL EH 2

Dundane’s Sooting Star 37511/06
VAL Poissa

Edendane’s Fortune Teller 14449/06
Vahvarakenteinen ja –luustoinen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta, suurehkot korvat. Tummat silmät. Hyvä
niska, säkä ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. Takaliike hieman kinnerahdasta ja etuliike vallatonta. Luisu lantio.
VAL ERI 1 PN-1 ROP RYP-3

C’Mon Here Comes Joy 27812/00
Täysipainoisen rungon omaava veteraaninarttu, jolla hyvä kaula ja ylälinja. Hieman luisu lantio. Hyvät kulmaukset.
Hyvät pään mittasuhteet, kuitenkin toivoisin enemmän otsapengertä ja tummemmat silmät. Koira liikkuu ikäisekseen
vielä reippaasti, hieman kinnerahtaasti.
VET EH 1

Musta/harlekiini
Urokset

Megappon Kostya Koryak 42034/07
Vahvaluustoinen, melko neliömäinen uros, jolla syvä pää. Keltaiset silmät. Ilmavat korvat. Oikea purenta. Hyvä niska,
ylälinja ei aivan korrekti. Aivan pysty lantio. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Koira liikkuu
lyhyellä askeleella, edestä löysin kyynärpäin. Selkä elää liikkeessä. Tarvitsee aikaa.
JUN H

Megappon Larderello 41830/06
Hyväntyyppinen, vahvarakenteinen uros, jolla turhan syvä pää. Kuono saisi olla pidempi. Oikea purenta. Silmät saisivat
olla tummemmat. Hieman löysät luomet. Toisen silmän vilkkuluomi häiritsee ilmettä. Ylälinja ei aivan korrekti. Luisu
lantio. Koira liikkuu pitkällä askeleella. Tarvitsee kehätottumusta.

NUO EH 1

C’Mon Quarterback 28170/05
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Oikea purenta, melko hyvä pää. Toisen silmän
vilkkuluomi häiritsee ilmettä. Löysät alahuulet. Hyvä niska. Pitkähkö lanneosa, luisu lantio. Koira saisi olla
kulmautunut paremmin edestä ja takaa. Etuaskel vallatonta, taka-askel lyhyttä. Erinomainen lihaskunto. Iloinen häntä.
AVO EH 1

Galanthus Dedicated To Danemanian 47849/06
Voimakaspäinen uros, jolla hieman aatelinen kuono. Oikea purenta. Hyvä niska. Hyvä rintakehä. Luisu lantio.
Liikkeessä iloinen häntä. Erinomainen turkin laatu. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti. Erinomainen luonne.
AVO EH 2

Pekka on Nimeni V.’T Buitengebeuren 47223/03
Vahvaluustoinen, melko neliömäinen uros. Voimakas pää, syvä kallo. Oikea purenta. Kaula voisi olla jalompi. Hyvä
rintakehä. Ylälinja ei aivan korrekti. Luisu lantio. Koira liikkuu takajalat hieman pihdissä lyhyellä askeleella.
Erinomainen luonne. Etuliike vallatonta.
AVO EH 3

Sajonne Sir Gladstone 43004/03
Tuomari lähestyi koiraa, piti katsoa hampaat. Koira varoitti murisemalla, jonka jälkeen yritti purra tuomaria. Omistaja
poistui kehästä eikä tuomari ehtinyt arvostella.
AVO HYL

Jättiläisen Kalanchoe 43583/05
Vahvaluustoinen uros, joka vaikuttaa hieman pitkärunkoiselta. Lyhyt pää, syvä kallo. Kaula voisi olla jalompi. Hyvä
ylälinja ja rintakehä. Koira voisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Päässä ja takajaloissa ruskeaa
karvoitusta josta palkintosija.
VAL T

Catapha’s Legacy Of Atomic 22293/00
VET Poissa

Nartut

Great Gladiolus Anthera 54093/07
Melko hyvän tyyppinen, vahvaluustoinen narttupentu, joka tänään antaa etumatalan vaikutelman. Melko hyvä pää,
oikea purenta. Löysät luomet, molemmissa silmissä vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä
kaula. Jonkin verran värimerkeissä harmaata sävyä. Koira liikkuu vielä pentumaisesti.
PEK 1
C’Mon X To Jättiläisen 46546/07
JUN Poissa

Mi’Havana Caprino Sajonne 14042/07
Hyväntyyppinen nuori nainen, jolla melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula. Rinnan syvyys ei vielä riittävä. Hyvät
takakulmaukset, hieman lyhyt olkavarsi. Liikkeessä koira putoaa eteen. Kovin nouseva alalinja. Tarvitsee aikaa.
JUN EH 1
Jättiläisen Magnolia 37702/06
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen, kokoonsa nähden riittäväluustoinen narttu, jolla melko hyvä pää. Ilmavat
korvat. Turhan paljon poskia. Kuono voisi olla täyteläisempi ja pidempi. Hyvä niska ja ylälinja. Rinnan tulee vielä
täyttyä. Voisi olla takaa paremmin kulmautunut. Turhan pehmeä karvanlaatu. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä
vallattomasti.
NUO EH 1

C’Mon Qiana v Chanoz 28172/05
Vahvaluustoinen narttu, joka antaa matalaraajaisen vaikutelman. Pään sivulinjat ei aivan yhtenäiset. Oikea purenta.
Hyvä kaula ja säkä. Pitkähkö lanneosa. Silmät melko syvällä. Vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Voimakas eturinta.
Koira liikkuu edestä leveästi kyynärpäistä. Valkoinen väri ei aivan puhdasta. Selkä elää hieman liikkeessä.
AVO EH 2

Diplomatic’s Simone Simon 43453/07
Hyväntyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää. Vaaleahkot silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Täyteläinen
lanneosa. Hyvät kulmaukset. Pehmeät ranteet, pitkät varpaat. Sivuliike rodunomaista. Edestä koira liikkuu pehmein
rantein.
AVO ERI 1 PN-1 SERT ROP

Jättiläisen Hyacint Hebe 22058/04
AVO Poissa

Jättiläisen Lutukka 13886/06
Melko hyvän tyyppinen narttu, jolla hieman poskekas pää. Turhan vaaleat silmät, suurehkot korvat. Hyvä niska ja
ylälinja. Luisu lantio. Koira liikkuu lyhyellä taka-askeleella, edestä pehmein rantein. Tarvitsee kehätottumusta.
Epävarma luonne itsestään.
AVO H

Megappon No No Nanette 16521/05
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Oikeat pään mittasuhteet. Turhan vaaleat
silmät, suurehkot korvat. Turhan poskekas pää. Kaula voisi olla jalompi. Hyvä ylälinja. Riittävä rinnan syvyys. Saisi
olla kulmautunut paremmin takaa. Sivuliike lyhyttä ja voimatonta.
AVO EH 3

Jättiläisen Gladiolus 28440/03
Riittävän luuston omaava, hieman matalaraajaiselta vaikuttava narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Löysät
luomet. Vaaleat silmät. toisen silmän vilkkuluomi häiritsee ilmettä. Ylälinja ei aivan korrekti. Hieman lyhyt olkavarsi.
Voimakkaat kulmaukset takana. Erinomainen luonne. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä löysin rantein.
VAL EH 1

Jättiläisen Batseba 25999/99
Vahvaluustoinen, edestä sujuvasti liikkuva narttu, jolla melko hyvä pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja
ylälinja, alalinja ei aivan näyttelykunnossa. Erinomainen luonne.
VET EH 1

Sininen
Urokset

Bonel Yön Legenda 17651/07
JUN Poissa

Bonel Zimpson 46711/07
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuorimies, jolla hyvä luuston vahvuus. Voimakas pää, aatelinen kuono. Kallo
voisi olla kulmikkaampi. Silmät melko syvällä. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset.
Koira liikkuu pitkällä askeleella, edestä pehmein rantein. Hyvä lihaskunto. Erinomainen luonne.
JUN EH 1

Genedda Communis Sensus 16211/06
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla hyvä luusto. Turhan syvä pää, turhan paljon ylähuulia. Oikea purenta.
Kuono voisi olla pidempi. Hyvä niska, ylälinja ei aivan korrekti. Turhan nouseva alalinja, luisu lantio. Turkin laatu ei
paras mahdollinen. Koira liikkuu lyhyellä taka-askeleella, edestä löysin kyynärpäin ja pehmein rantein.
VAL EH 1

Nartut

Oldstone’s Aethelwyne Blue 15165/05
Kokoonsa nähden riittävän luuston omaava nuori nainen, jolla feminiininen pää. Oikea purenta. Hyvä kaula, ylälinja
notkossa sekä seistessä että liikkeessä. Luisu lantio. Hyvät kulmaukset takana. Rinnan tulee vielä täyttyä. Koira liikkuu
takaa kinnerahtaasti, edestä käpälät sisäänpäin. Hyvä luonne. Tiheä karva. Tarvitsee aikaa kiinteytyäkseen.
JUN EH 2

Saradane’s It’s Our Lady 27807/07
Vahvaluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja säkä.
Ylälinja ei täysin korrekti. Selkä elää hieman liikkeessä. Koira liikkuu sivusta pitkällä askeleella, edestä hieman
pehmein rantein.
JUN ERI 1 PN-1 SERT ROP

