19.5.2013 Lahti
tuomari: Juha Putkonen
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Samuraiwood's Gran Turismo FI24741/12
14 kk. Hyvän kokoinen, rungon mittasuhteiltaan lyhyt. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon ja kuonon linjat, korvat saisi asettua paremmin, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, löysät
suupielet. Hyvä kaula ja säkä, rintakehä saisi olla täyttyneempi ja olkavarret suoremmat. Niukka
polvikulmaus, hyvä karva ja väritys. Eturinta saa vielä täyttyä, riittävä askelpituus, etuliikkeessä
nuoren koiran löysyyttä. Hieno kuroutunut alalinja, saa kauttaaltaan vielä kehittyä.
JUN EH2
Alder Glade's GM Darude FI38797/12
11 kk. Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto. Hyvä pään pituus, hyvät kallon ja
kuonon linjat, kuononselällä kyömy, hyvät korvat, hieman vaaleat silmät, hyvä purenta ja huulilinja.
Hyvä kaula ja niskan kaari, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, ikäisekseen hyvä rintakehä,
kuroutunut alalinja. Saisi liikkua ja esiintyä vapautuneemmin.
JUN ERI1
VALIOLUOKKA
Red Rublev Cucculuuruu FI34411/11
Erinomainen koko, luusto ja rungon mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, luomet tulisi
olla tiiviimmät, hieman kyömy kuononselkä, hieman runsaat huulet, hyvä purenta, pienet hampaat.
Hyvä kaula ja niskan kaari ja säkä, hyvä rintakehä ja eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat, hyvät
käpälät, hieman luisu lantio. Kevyt joustava taka-askel, jossa saisi olla enemmän ulottuvuutta,
joustava etuaskel.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's GM Diandra FI38803/12
11 kk. Mittasuhteiltaan hieman lyhyt, hyvä luusto. Hyvä pään pituus, hyväasentoiset korvat, pyöreät
tummat silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät, kevyehkö kuono-osa, hyvä purenta, hieman runsaat
huulet. Hyvä kaula ja säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä, ja olkavarret tulisi
olla viistommat. Riittävästi kulmautunut takaa, kevyt joustava sivuaskel, johon toivoisin enemmän
ulottuvuutta. Seistessä köyristää selkäänsä. Puuttuu P3 ylhäältä molemmin puolin.
JUN EH4
Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12
10 kk. Erinomainen koko, luusto ja rungon mittasuhteet. Erinomainen pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, hieman vaaleat silmät, huulet tulisi olla

tiiviimmät. Riittävän täyteläinen kuono-osa, hyvä huulilinja. Hyvä kaula ja niskan kaari,
ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä
häntä, kevyt joustava taka-askel.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
Samuraiwood's Flow Snow FI22325/12
15 kk. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan erinomainen, sopiva luusto. Hyvä pään pituus, pään linjat
saisi olla yhdensuuntaisemmat ja korvat asettua paremmin, keskiruskeat silmät, luomet tulisi olla
tiiviimmät, hyvä purenta, hieman runsaat huulet. Hyvä kaula ja niskankaari ja säkä, ikäisekseen
hyvä rintakehä ja eturinta, olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaosa, hyvät
käpälät. Takaa liikkuu hyvin, epävakaat etuliikkeet.
JUN ERI3
Wundervoll Bahira FI40254/12
Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet ja luusto. Hyvä pään pituus, hyvät kallon ja kuonon linjat,
hyväasentoiset korvat, tummat silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, heiman runsaat
huulet. Hyvä kaulan pituus, kaunis niskan kaari, hyvä säkä, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta,
olkavarret saisivat olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaa, käpälät saisivat olla tiiviimmät, hyvä
karva ja väri. Kevyt joustava taka-askel, etuaskel epävakaa.
JUN ERI2 SA PN3 VASERT
NUORTENLUOKKA
Alder Glade's Amelie FI47625/11
Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan erinomainen, hyvä luusto, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon
linjat, hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta ja huulilinja. Hyvä kaulan pituus ja niskan kaari,
hyvä säkä, rintakehä ja eturinta, hyvä häntä, olkavarret saisivat olla hieman viistommat, hyvin
kulmautunut takaa. Hyvä taka-askel, etuaskel jää hieman lyhyeksi.
NUO ERI1 SA PN4
AVOINLUOKKA
C'mon Hey That's Me FI10700/11
3 v. Erinomainen koko, rungon mittasuhteet, keskivahva luusto. Hyvä pään pituus, kallo ja kuonon
linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hieman kapea alaleuka. Hyvä kaula,
niskankaari ja säkä, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, hyvä häntä. Tasapainoiset kulmaukset,
hyvät käpälät. Kevyet joustavat liikkeet.
AVO ERI1 SA
VALIOLUOKKA
Red Rublev Rebel Yell FI59430/09
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Erinomainen pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon ja kuonon linjat, hyväasentoiset korvat, hieman vaaleat silmät, luomet saisivat olla
tiiviimmät, hyvä purenta ja huulilinja. Erinomainen kaulan pituus, kaunis niskan kaari, hyvä säkä ja
selkä, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Tasapainoiset
liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-4

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggidanes Black Brando FI40502/12
1 v. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, erinomainen luusto. Ikään nähden vahva urosmainen
pää, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat
silmät, hieman runsaat huulet, hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä ja
eturinta, luisu lantio. Riittävät kulmaukset, hieman painuneet kintereet, kevyet joustavat
sivuliikkeet, joissa hyvä ulottuvuus.
JUN ERI2
Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12
15 kk. Hyvän kokoinen, riittävä raajakorkeus, hyvä luusto. Hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset
kallon ja kuonon linjat, hyväasentoiset korvat, vaaleat silmät, hyvä purenta, hieman runsaat huulet,
hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä, ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä, olkavarret tulisi olla
viistommat, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä häntä. Takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi.
Kääntää hieman kyynärpäitään ulos liikkeissä.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12
Suuri, mittasuhteiltaan erinomainen, hyvä luusto. Vahva urosmainen pää, hieman pyöreyttä
kallossa, pieni kuonon kyömy, hyväasentoiset korvat, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta,
melko runsaat huulet. Hyvä kaula, niskan kaari ja säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta,
tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä karva, harlekiini väri. Pystyasentoinen häntä, pää ei
saa enää vankistua.
JUN ERI3
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Ölkky Xe FI40075/11
Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto. Pään näyttää hieman pieneltä suhteessa
runkoon, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, silmät ja
purenta. Kaula saisi olla jalompi, tilava runko, hyvä eturinta, lavat saisi olla viistommat, hyvä viisto
olkavarsi, luisu lantio. Riittävästi kulmautunut takaosa, epävakautta etuliikkeissä, takaa liikkuu
leveästi ja liike jää liiaksi rungon alle.
NUO H
AVOINLUOKKA
Grandman's Pride Mannerheijm FI16315/11
AVO POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Blackien Cafe Cloudy Vanilla FI18770/12

Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, sopiva luusto. Hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo ja
kyömy kuonon selkä, pää ei saa enää voimistua, jotta sukupuolileima pysyisi selkeänä. Hyvät
korvat, keskiruskeat silmät, melko runsaat huulet. Hyvä kaulan pituus, hyvä säkä, ikäisekseen hyvä
rintakehä ja eturinta. Olkavarret tulisi olla viistommat ja käpälät tiiviimmät. Hyvin kulmautunut
takaa, hyvä karva ja väri, vielä kapea alaleuka ja ahtaat alakulmahampaat, takaa liikkuu hyvin,
edestä hieman lyhyesti.
JUN ERI4
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
15 kk. Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet, hyvä luusto. Hyvä pään pituus, oikein asettuneet
korvat, keskiruskeat silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, hieman kapea alaleuka ja
pienet etuhampaat, hieman runsaat huulet. Hyvä kaulan pituus ja niskan kaari, hyvä säkä, rintakehä
ja eturinta, hyvä häntä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä karva, karva vaihtumassa.
JUN ERI2 SA PN2 VASERT
Doggimainen Maire FI14146/12
Hyvän kokoinen, hyvä luusto, hyvät rungon mittasuhteet. Lyhytlinjainen pää, otsapenger saisi olla
selvempi, vasen korva epävarma, hieman vaaleat silmät, hyvä purenta, huulilinja saisi olla
selvempi. Hyvä kaulan pituus, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, olkavarret tulisi olla
viistommat, niukka polvi- ja kinnerkulma. Hyvä karva, "latten" väritys, hieman luisu lantio.
Takaraajan liike jää rungon alle, edessä kääntää kyynärpäitä hieman ulospäin.
JUN H
Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12
9 kk. Erinomainen koko, tyyppi, rungon mittasuhteet, tänään aristellen esiintyvä. Hyvä pään pituus,
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, luomet voisivat olla
tiiviimmät, epätasainen purenta ja huulilinja. Hyvä kaula ja säkä, ikäisekseen hyvin kehittynyt
eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, pysty välikämmen, karva vaihtumassa. Seisoo ja
liikkuu kinnerahtaasti, tarvitsee lisää itseluottamusta.
JUN ERI3
Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12
10 kk. Erinomainen koko, rungon mittasuhteet, hyvä luusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyväasentoiset korvat, tummat hieman pyöreät silmät, hyvä
purenta, huulilinja saisi olla parempi. Hyvä kaulan pituus ja niskan kaari, ikäisekseen hyvä
rintakehä ja eturinta, hyvä karvan laatu, karva vaihtumassa, hyvä häntä. Tasapainoiset kulmaukset,
liikkuu ikäisekseen hyvin.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
NUORTENLUOKKA
Ingnatiu's Can't Get Enough FI50227/11
Hyvän kokoinen, hyvä luusto ja rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon ja kuonon linjat, hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvä kaulan pituus, niskan kaari ja säkä,
hyvä rintakehä ja eturinta, hyvä karva. Runsas harlekiini väritys, olkavarret tulisi olla viistommat ja
polvikulmaus selvempi. Saisi liikkua pidemmällä ja tehokkaammalla askeleella. Parempi seistessä
kuin liikkeessä.
NUO ERI1 SA PN4
AVOINLUOKKA

Jättiläisen Pioni FI38433/07
6 v. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, sopiva luusto. Hyvä pään pituus, hieman pyöreyttä
kallossa, hieman kevyt kuono-osa, huulilinja saisi olla parempi, hyvät korvat, tummat pyöreät
silmät, näkyvät vilkkuluomet, hyvä purenta. Kaula voisi olla pidempi ja säkä selvempi, Hyvä
rintakehä ja eturinta, riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkeessä saisi olla enemmän ulottuvuutta.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Hrand Oak's Scarlet O'hara FI22372/10
3,5 v. Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallo ja
kuonon linjat, hieman voimakkaat kulmakaaret, korvat saisi asettua paremmin, keskiruskeat silmät,
luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta, melko runsaat huulet. Hieman löysää
kurkunalusnahkaa, hyvä kaulan pituus ja säkä, hyvä rintakehä ja eturinta, löysää nahkaa alalinjassa.
Hyvä häntä, olkavarret tulisi olla pidemmät ja lyhyt etuaskel, takaa liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN3

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C'mon Lord Of The Ring FI50355/12
13 kk. Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet, erinomainen luusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä kuono ja
huulilinja. Hyvä kaula ja säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta, olkavarret tulisi olla
viistommat. Riittävästi kulmautunut takaa, hyvä häntä, hieman laskeva lantio. Kysyt joustava takaaskel, jossa saisi olla enemmän ulottuvuutta, etuaskel jää lyhyeksi.
JUN ERI3 SA PU4
Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12
9 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Vahva urosmainen pä, jossa
hyvä pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuono linjat, hyvät korvat, hieman pyöreät silmät ja
punoittavat vilkkuluomet, hyvä purenta, melko runsaat huulet. Hyvä kaula ja säkä, ikäisekseen hyvä
rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä, tasapainoiset kulmaukset. Hyvät takana kevyet vaivattomat
liikkeet.
JUN ERI2 SA PU3 VASERT
Doggimainen Kalevalan Väinämöinen FI48366/12
9 kk. Keskikokoinen, rungon mittasuhteiltaan lyhyt, sopiva luusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kellon ja kuonon linjat, hyvät korvat ja silmät, tiiviit luomet, hyvä purenta.
Rintakehä saisi olla hieman pidempi ja eturinta saa vielä täyttyä, hyvä viisto olkavarsi, liian
voimakkaasti kulmautunut takaa. Kevyt joustava taka-askel, etuliikkeet vielä kovin epävakaat,
tarvitsee vielä runsaasti aikaa kehittyäkseen.
JUN H
Doggimainen KAlevalan Joukahaine FI48367/12

9 kk. Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä kaulan
pituus, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, käpälät saisivat
olla tiiviimmät, hyvä lantio ja häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvin, lupaava kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet, hyvä luusto. Vahva urosmainen pää, hieman pyöreyttä
kallossa ja kuono-osa saisi olla hieman pidempi, hyvät korvat, silmät, purenta ja huulilinja. Vahva,
hyvän pituinen kaula, jossa hyvä niskankaari ja säkä, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä.
Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Kevyet joustavat liikkeet, saisi liikkua reippaammin.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Lha Danes Beccaria Pearl FI28329/12
13 kk. Hyvän kokoinen, rungon mittasuhteet hieman lyhyt, kevyt luusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta.
Hyvä kaulan pituus, rintakehä ja eturinta saa vielä täyttyä, olkavarret tulisi olla viistommat.
Riittävästi kulmautunut takaa, hyvä häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvin, tarvitsee vielä aikaa
kehittyäkseen.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Tähtisade FI37670/11
Hyvän kokoinen, rungon mittasuhteet hieman lyhyt, keskivahva luusto. Hyvä pään pituus,
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, korvat tulisivat asettua paremmin, hyvät tiiviit luomet,
hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä, hyvin kehittynyt rintakehä, eturinta tulisi olla täyteläisempi ja
olkavarret viistommat. Niukka polvikulmaus, hieman kuroutunut alalinja, hyvä häntä. Taka-askel
saisi olla pidempi, etuaskel epävakaa.
NUO EH2
Doggimainen Tähtitaivas FI37671/11
Erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet ja luusto. Hyvä pään pituus, kallo-osassa hieman
pyöreyttä, hyvät korvat, hyvät tiiviit luomet, hyvä purenta, hieman huulipussia. Hyvä kaulan pituus
ja niskan kaari, rintakehä saisi olla syvempi ja etulinja täyttyneempi. Tasapainoiset kulmaukset,
hyvä häntä. Hyvä askelpituus, etuliikkeessä epävakautta.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
3,5 v. Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Kaunis pään sivuprofiili, hyvät kallon ja
kuonon linjat, hyvät korvat, hyvät tiiviit luomet, hyvä purenta ja huulilinja. Hyvä kaula, kaunis

niskan kaari, hyvä säkä. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvät
käpälät, hyvä häntä. liikkeessä selkä hieman painuu ja toivosin liikkeisiin hieman tehokkuutta.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
2 eri yhdistelmää, kaksi urosta, kaksi narttua, kaikilla selvät sukupuolileimat. Yhtenäiset koot ja
rungon mittasuhteet. Luuston vahvuuksissa eroavaisuuksia.
KASV1 KP ROP-KASV.

