Erikoisnäyttely 7.7.2013 Seinäjoki

KEHÄ 1.
tuomari: Bas Bosch, Belgia
Siniset (31)
NARTUT PENTULUOKKA 7-9 kk
1.
DRAK'ERA ARCHEAN FAMA FI12267/13
om. Marica Stolpe, Malax
Feminiininen narttu, kauttaaltaan vielä pentu. Mielyttävä tyyppi, Pitkä hyvin meisalattu pää.
Yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät huulet ja silmät. Kohtuullinen otsapenger, vahva saksipurenta.
Aika suora etuosa, vahvat tassut, riittävä luusto. Erinomainen ylälinja ja takaosa. Erinomaisessa
kunnossa, liikkuu draivilla, riittävällä askelpituudella edestä.
PEK2
2.
DRAK'ERA ARCHEAN POMONA FI12268/13
om. Marica Stolpe, Malax
Hyvin kehittynyt pentu, erinomaisen tyyppinen. Hyvän pituinen pää, kallo-kuonolinja lähes
yhdensuuntainen, riittävä otsapenger, hyvät huulet, hieman avoimet silmät. Erinomainen luusto ja
tassut, kohtuullisesti kulmautunut etuosa. Hyvät kylkiluut, erinomainen hännänkiinnitys, hyvin
kulmautunut takaa. Erinomaisessa kunnossa. Tasapainoinen liikkuja.
PEK1 KP ROP-PENTU BIS-2-PENTU

UROKSET JUNIORILUOKKA
3.
BONEL ELROY FI31881/12
om. Sanna-Mari Laaksonen, Raisio
Maskuliininen uros, hyvän tyyppinen. Kohtuullisen tasapainoinen, hyvän pituinen pää ja
yhdensuuntaiset linjat, kohtuullinen otsapenger, erinomaiset silmät ja erottuvat huulet. Hyvä
tasapaino kuonon ja kallon välillä. Hyvin kannetut korvat, erittäin vahva saksipurenta. Hyvä luusto,
riittävän suorat jalat, tassut saisivat olla vahvemmat. Kohtuullisesti kulmautunut edestä, riittävän
vahva selkä, lanneosa saisi olla suorempi ja hännän kiinnitys korkeampi. Riittävät polvi- ja
kinnerkulmaukset. Liikkeet vielä pentumaiset.
JUN EH4
4.
C'MON LORD OF THE RING FI50355/12
om. Anu Pesonen & Kasv. Heinola
Hyvän tyyppinen, erittäin hyvät mittasuhteet. Neliömäisesti rakentunut. Hyvän pituinen pää, pään
linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävä otsapenger, kohtalaiset huulet, hyvän väriset mutta
hieman avoimet silmät. Täysi saksipurenta, hyvin meislautunut kauttaaltaan. Erittäin hyvä luusto,
erinomaiset tassut. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, kohtalainen eturinta ja säkä. Hyvä
alalinja, vahva selkä ja lanne, erinomaisessa kunnossa. Tasapainoinen liikkuja.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT

5.
DOGGIMAINEN KALEVALAN ILMARINE FI48368/12
om. Tiina Ylinen, Hyllykallio
Laatu uros, hyvän tyyppinen, voisi olla hieman maskuliinisempi. Pitkä hyvänmuotoinen pää, mutta
otsapengertä voisi olla enemmän, ystävälliset hieman avoimet silmät. Täysi saksipurenta. Erittäin
hyvin kulmautunut edestä ja hyvin kehittynyt säkä. Hyvä luusto ja tassut, tyypillinen ylä- ja alalinja,
paljon kulmauksia takana, erinomaisessa kunnossa. Erinomainen liikkuja.
JUN ERI2
6.
TAVERNIER SINGS DABLUZ WITH GG CKCZS491774
om. Susanna Stenman & Heidi Wahlman, Espoo
Mielyttävän tyyppinen, vielä erittäin pentumainen. Tasapainoisesti rakentunut. Hyvän pituinen pää,
jossa erinomainen tasapaino kallon ja kuonon välillä. Hyvin meislautunut, miellyttävät silmät,
tarvitsee lisää otsapengertä, hyvät huulet. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, erinomaiset
jalat ja tassut, rungon tulee vielä syventyä, erittäin vahva ylälinja. Erinomaisessa kunnossa,
huolettomat liikkeet, jossa hyvän pituinen askel. Tarvitsee lisää itsevarmuutta.
JUN EH3

UROKSET AVOINLUOKKA
7.
DENIM DANES MEMPHIS BLUE CRUSH FI34613/11
om. Anna Kuivanen, Orivesi
Maskuliininen erinomaisen tyyppinen uros. Hyvät mittasuhteet. Vahva ja hyvän pituinen pää,
miellyttävät silmät, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, haluaisin enemmän otsapengertä ja hieman
lisää laadukkuutta kallonmuotoon, vahva kuonon selkä, suuret sierainaukot, hyvät huulet.
Erinomainen luusto, riittävän vahvat tassut, kohtuullisesti kulmautunut etuosa, vahva säkä. Vielä
hieman löysä, erinomainen alalinja ja kylkikaaret, vahva selkä ja lanne, hännänkiinnitys aika
matala. Hyvin kulmautunut polvi ja kinner, erinomaisessa lihaskunnossa. Liikkuu draivilla, riittävän
hyvin edestä.
AVO ERI2 SA
8.
DOGGIMAINEN EERO FI18012/10
om. Ville Kivimäki, Hyllykallio
Vahva rakenteinen uros, erittäin maskuliininen, hyvin atleettinen, kohtalaisen tasapainoinen. Voisi
olla hieman lyhyempi lanneosa ja näyttää ryhdikkäämältä. Maskuliininen ja hyvän pituinen pää,
hyvä tasapaino kallon ja kuonon välillä, tarvitsee lisää otsapengertä, hyvät huulet, täysi
saksipurenta, kuonon selkä voisi olla suorempi. Miellyttävä luusto ja tassut, massiivinen etuosa,
hyvänmuotoinen runko, erinomainen ylä- ja alalinja, paljon kulmauksia takana. Erinomaisessa
kunnossa, vaikuttava liikkuessaan.
AVO ERI3
9.
OLDSTONE'S DROWSY DEMON FI17772/10
om. Hanna-Riikka Martikainen, Kuopio
Korkea ja elegantti, miellyttävän tyyppinen, riittävän maskuliininen ja tasapainoinen. Riittävän
kehittynyt pää, hyvät yhdensuuntaiset linjat, haluaisin enemmän otsapengertä ja lisää huulia,
hyvänmuotoiset riittävän tummat silmät. Melko suora lapa, erinomaiset tassut, melko kevyt luusto.
Selvä säkä, erinomainen selkä ja lanne, paljon kulmauksia takana, kuivassa kunnossa. Hampaat
voisivat olla paremmat. Käyttäytyminen toisia koiria kohtaan aiheuttaa arvosanan muutoksen.
AVO EH --> H

10.
RIVERAN CALL ME FOGMAN JR FI49906/11 RU, EE JMVA HeJW-12 JV-12 V12 EEJV-12 BALTJV-12 LTV-13 TLNW-13
om. Netta Peltonen, Vantaa
Laatu uros, miellyttävän tyyppinen, hyvin rakentunut ja hyvän muotoinen. Jalo kokonaisuus,
loistavassa kunnossa. Toisin sanoen hänessä ei ole paljoa vikaa, ylpeästi kannettu pää.
Maskuliininen ilman karkeutta, erinomainen kaikilta osin, mutta otsapengertä voisi olla hieman
enemmän. Miellyttävät jalat ja tassut, erittäin tyypilliset ylä- ja alalinjat. Erinomaiset kylkiluut.
Vaikuttava liikkuessaan.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP BIS-2

UROKSET VALIOLUOKKA
11.
BONEL ZARDOZ FI46710/07 C.I.B. FI, EE, LV MVA EEW-11-12
om. Kauppala Jukka & Souri Liisa & Kauppala Emmi, Espoo
Hyvän kokoinen ja tyyppinen, voisi olla hieman maskuliinisempi. Hyvät rungon mittasuhteet ja
erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Hyvän pituinen pää ja tasapaino kallon ja kuonon välillä,
miellyttävät silmät, tarvitsee lisää otsapengertä. Erinomaisesti kannetut korvat, lähes riittävät huulet,
puuttuu hampaita. Kohtuullisesti kulmautunut etuosa, erinomaiset tassut, kääntyy hieman ulospäin.
Erinomaiset säkä, selkä ja lanne, miellyttävä alalinja, hyvin kulmautunut polvi ja kinner,
kohtuullinen hännänkiinnitys. Tasapainoinen liikkuja.
VAL ERI4
12.
BONEL Ä-YÖN DUCADAM FI52855/08 C.I.B. FI, EE, LT MVA
om. Jyri Ryhänen & Marita Luukkonen Nils, Helsinki
Iso poika, vahvarakenteinen, hyvät mittasuhteet, mutta voisi olla hieman lyhyempi lanneosa.
Maskuliininen vaikuttavan pituinen pää, erittäin hyvä profiili, silmänmuoto voisi olla parempi,
mutta ei muuta ylvästä lempeää ilmettä. Kohtuullisesti kulmautunut etuosa, hyvä luusto ja tassut,
tyypillinen ylä- ja alalinja, erinomainen hännänkiinnitys, kohtuullisesti kulmautunut takaa.
Erinomaisessa kunnossa. Tasapainoinen liikkuja, riittävän hyvä edestä.
VAL ERI2 SA PU4
13.
BONEL ÖINEN GALAXI FI16551/09 FI MVA HeW-12
om. Minna Kareinen, Kiihtelysvaara
Miellyttävän runkoinen uros, erittäin hyvin rakentunut, massiivinen, vahva ja jalo samaan aikaan.
Hyvin kannettu pää, kohtuullisesti kehittynyt verrattuna runkoon, tarvitsee lisää ylväyttä
kauttaaltaan, lisää yksityiskohtia. Tarvitsee lisää otsapengertä, vähemmän poskia ja lempeämmät
silmät. Erinomaiset jalat ja tassut, vahva säkä, hyvä eturinta, miellyttävä alalinja, hännän kiinnitys
voisi olla korkeampi, erinomaisesti kulmautunut polvi ja kinner. Vaikuttava liikkuessaan, hyvän
pituinen askel, erinomaisessa kunnossa.
VAL ERI3 SA
14.
BONEL ÖINEN KULKURI FI16552/09 FI MVA JV-09 PMJV-09
om. Sanna Heikka, Kemi
Iso poika, erinomaisen tyyppinen, maskuliininen uros, kohtuullisen tasapainoinen, takaosa saisi olla
kauttaaltaan vahvempi. Erinomainen pää, mutta otsapengertä saisi olla hieman enemmän,
miellyttävä ilme. Hyvänmuotoinen massiivinen etuosa, jossa erinomainen eturinta ja säkä. Hyvät
jalat ja tassut, vahva selkä ja lanne, tyypillinen alalinja, hännänkiinnitys saisi olla korkeampi. Reisi
ja sääri ovat kapeasti kehittyneet ja ovat epätasapainossa, joka näkyy seistessä ja liikkeessä.

VAL EH
15.
DENIM DANES MAGNIFICENT DR DUDE FI34612/11 FI MVA
om. Sanna Eerikkilä, Nivala
Laatu uros, erinomaisen tyyppinen, hyvin rakentunut ja hyvän muotoinen. Erittäin hyvin
tasapainossa. Vahva pää olematta karkea millään tavalla, erinomainen kaikilta osin, mutta silmien
väri voisi olla tummempi ja otsapengertä saisi olla hieman enemmän. Hyvä kaula ja etuosa,
erinomaiset kylkiluut ja alalinja, erittäin tyypillinen ylälinja, laadukas takaosa. Huolettomat liikkeet,
jossa erinomainen tasapaino ja askelpituus. Miellyttävä uros arvostella.
VAL ERI1 SA PU2
16.
OLDSTONE'S BANDIT'S STORM FI12208/08 FI MVA
om. Hanna-Riikka Martikainen, Kuopio
Iso poika, miellyttävän tyyppinen, voisi olla hieman lyhyempi, muuten hyvät mittasuhteet. Riittävän
vahva pää, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, tarvitsee lisää huulia ja otsapengertä, riittävän lempeät
silmät. Miellyttävä kaula, kohtuullisesti kulmautunut etuosa, luusto ok, riittävän vahvat tassut,
erinomainen selkä ja lanne, paljon kylkikaarta, hyvä alalinja, erinomainen hännänkiinnitys. Paljon
kulmauksia takana, jossa riittävän hyvä lihaksisto. Liikkuu hyvin edestä, alkaa näyttää ikäänsä
takaa.
VAL EH

NARTUT JUNIORILUOKKA
17.
C'MON LEGACY OF VALERIANA FI50356/12
om. Hanne-Maaria Nykänen, Helsinki
Feminiininen narttu, erittäin korkea, vielä melko pentumainen. Riittävän ylväs pää, yhdensuuntaiset
linjat, mutta tarvitsee enemmän huulia ja otsapengertä ja vähemmän karkean ilmeen. Hyvin pitkä
kaula, kohtalaisen vahva, melko suora edestä, vielä hieman löysä. Hyvät jalat ja tassut, selvä säkä,
vahva selkä ja lanne, rungon tulee syventyä, paljon kulmauksia takana. Liikkeet ok takaa, vielä
melko löysät edestä.
JUN EH2
18.
LHA DANES BOHEMIA PEARL FI28327/12 EEJV-13 EEV-13
om. Virpi Leppälä, Inkeroinen
Todella feminiininen ja hyvät mittasuhteet. Tarvitsee hieman enemmän kaikkea. Hyvin kannettu
pää, kuono-kallolinja lähes yhdensuuntainen, lempeät silmät, kohtuulliset huulet, tarvitsee lisää
otsapengertä. Erittäin hyvin kulmautunut edestä, miellyttävä kaulan muoto, erinomainen eturinta ja
säkä, itse asiassa miellyttävä ylä- ja alalinja huolimatta kypsymättömyydestä. Kauniisti rakentunut
takaa, erinomaisessa kunnossa, erinomainen liikkuja.
JUN ERI1

NARTUT NUORTENLUOKKA
19.
BONEL DAME FI46985/11
om. Sari Rupponen, Kylmäkoski
Todella feminiininen, riittävä tyyppi. Tarvitsee lisää massaa kokoisekseen, melko pitkä runko.
Hyvän pituinen pää, kohtuulliset huulet, päänlinjat eivät ole yhdensuuntaiset, tarvitsee enemmän
otsapengertä, ilme teennäinen johtuen suurista ja pyöreistä silmistä. Korvat voisi olla asettuneet

paremmin. Riittävästi kulmautunut, hieman löysä edestä, kohtuulliset tassut, riittävä luusto,
erinomainen hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut polvi ja kinner. Huolettomat liikkeet, mutta vielä
löysä edestä.
NUO EH
20.
BONEL DANA SOFIA FI46981/11
om. Tiina Moilanen, Mutala
Laadukas narttu, erinomaisen tyyppinen, hyvät mittasuhteet, miellyttävä kaulan kanto. Pitkä hyvin
meislautunut pää jossa miellyttävät huulet, riittävä otsapenger, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat,
hyvin meislautunut kauttaaltaan, hyvän muotoiset lempeät silmät. Kohtuullisesti kulmautunut
etuosa ja eturinta, erittäin hyvä luusto, erinomaiset tassut mutta kääntyneet aavistuksen ulospäin.
Vahva selkä ja lanne, miellyttävä hännän kiinnitys, hyvin kulmautunut takaa, erinomaisessa
kunnossa. Vaikuttava liikkeissään joissa paljon draivia, miellyttävä askelpituus jota voisi jatkaa
tunteja.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
21.
BONEL DECOROSA FI46983/11
om. Anssi Leskinen, Juankoski
Feminiininen narttu, miellyttävä tyyppi, vielä melko kehittymätön. Pitkä pää jossa riittävä vahvuus,
haluaisin lisää otsapengertä, päänlinjat eivät ole täysin yhdensuuntaiset, riittävät huulet, hieman
epäsiisti korvien kanto. Tarvitsee lisää luustoa, hyvät tassut, tasapainoiset kulmaukset edessä ja
takana. Toivoisin syvemmän ja pidemmän rintakehän, miellyttävä hännän kiinnitys. Huolettomat
liikkeet, erinomaisessa kunnossa.
NUO EH4
22.
BONEL DIAMANTE CELESTE FI46987/11
om. Tiina Danilotschkin-Forsman, Espoo
Miellyttävärunkoinen narttu, vielä hieman kehittymätön, mutta täynnä laatua ja ylväyttä. Pitkä
kauniisti meislautunut pää, erinomainen kaikilta osin, paitsi otsapengertä pitäisi olla enemmän.
Miellyttävä kaula, selvä säkä, hyvä eturinta, laadukkaat jalat ja tassut, tasapainoiset kulmaukset
edessä ja takana. Todella neliömäisesti rakentunut, miellyttävässä kunnossa, todellinen atleetti
liikkuessaan.
NUO ERI2 SA PN4
23.
BONEL DOLCE VITA FI46980/11 EE, LV JMVA BALTJV-12 EEJV-12 V-12
TLNV-13
om. Minna & Jouni Boman, Suonenjoki
Laadukas narttu, erinomaisen tyyppinen. Miellyttävä tasapaino massaa, ylväyttä ja feminiinisyyttä.
Aavistuksen pitkät piirteet, mutta se ei häiritse kokonaislaatua. Miellyttävä pää, erinomainen
otsapenger, kauniit huulet (vihdoinkin), tyypillisesti asettunut etuosa, laadukkaat jalat ja tassut,
miellyttävät kylkikaaret, vahva selkä ja lanne, erinomainen hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut
polvi ja kinner. Sääli ettei hän ole enempää ylpeä itsestään, tyypilliset huolettomat liikkeet.
NUO ERI3

NARTUT AVOINLUOKKA
24.
DENIM DANES MADISON MAGGIE MAY FI34614/11 EE JMVA
om. Koivunen Erja c/o Ek Jenny, Tjöck

Hyvän tyyppinen todella feminiininen, hyvät mittasuhteet, hyvin kannettu hyvänpituinen pää.
Päänlinjat eivät täysin yhdensuuntaiset, voisi olla enemmän otsapengertä ja huulia, hyvän muotoiset
silmät. Hyvin kulmautunut, melko löysä edestä jonka huomaa välikämmenistä ja tassuista. Vahva
selkä ja lanne, tyypillinen alalinja, hännänkiinnitys voisi olla korkeampi. Kohtuullisesti
kulmautunut polvi ja kinner, erinomaisessa kunnossa. Liikkuu draivilla.
AVO ERI3
25.
DENIM DANES MUSTANG SALLY FI34616/11
om. Koivunen Erja c/o Haapala Anna, Nummela
Kookas, laadukas ja feminiininen, aavistuksen pitkäpiirteinen olematta silti epätasapainoinen. Pitkä
hyvin meislautunut pää, erinomainen tasapaino kuonon ja kallon välillä, hyvät yhdensuuntaiset
päänlinjat, juuri riittävä otsapenger, miellyttävä silmien muoto, hyvät huulet ja korvat. Voisi olla
hieman enemmän luustoa, kohtuullinen tassujen vahvuus, riittävän kulmautunut edestä, jossa saisi
olla hieman enemmän eturintaa. Miellyttävä ylälinja, hyvä alalinja joka ei ole vielä valmis,
erinomaisessa kunnossa. Huoleton tasapainoinen liikkuja.
AVO ERI2 SA
26.
RIVERAN CALL ME UNFORGETTABLE FI49908/11
om. Tiina Siimekselä & Kasv. Kotka
Miellyttävän tyyppinen, vahvarakenteinen narttu, olematta karkea, kauniit mittasuhteet, lähes
valmis kokonaisuus. Miellyttävä pää, erinomaiset huulet ja otsapenger, miellyttävä tasapaino
kuonon ja kallon välillä, erittäin lempeä ilme. Hyvin kulmautunut, hieman täyteläinen etuosa, hyvä
eturinta ja säkä, paljon kylkikaarta, erinomainen selkä ja lanne, miellyttävä hännänkiinnitys. Hyvin
kulmautunut polvi ja kinner, hyvin tyypillinen liikkuessaan, mutta silti voisi olla kiinteämpi edestä.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI

NARTUT VALIOLUOKKA
27.
BONEL ALICE IN WONDERLAND FI19828/10 FI, EE MVA LV JMVA
om. Jukka Kauppala & Liisa Souri & Emmi Kauppala, Espoo
Kookas feminiininen narttu, vahvasti rakentunut, miellyttävä tyyppi. Riittävän vahva kohtuullisen
pituinen pää, hyvä tasapaino kallon ja kuonon välillä, tarvitsee enemmän otsapengertä ja huulia,
ilme riittävän lempeä. Riittävä luusto, laadukkaat tassut, kohtuullisesti kulmautunut etuosa, jossa
riittävä eturinta ja säkä, paljon kaulaa, vahva selkä ja lanne, hyvä hännänkiinnitys. Hyvin
kulmautunut polvi ja kinner, erinomaisessa kunnossa. Liikkuu draivilla ja hyvällä askelpituudella.
VAL ERI2 SA
28.
BONEL VICTORIA FI46546/05 MULTI CH MULTI V
om. Marjo Forsman, Muurame
Feminiininen narttu, keskikokoinen, runko loistavassa kunnossa ikäisekseen, itse asiassa ei näytä
ikäänsä ollenkaan. Hyvin kannettu pää, kohtalainen pituus ja tasapaino kuonon ja kallon välillä,
tarvitsee lisää otsapengertä ja huulia, hyvän muotoiset silmät. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja
takana, hyvät jalat ja tassut, miellyttävä ylä- ja alalinja. Huoleton tasapainoinen liikkuja.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
29.
BONEL YÖN LUMOUS FI17654/07 C.I.B. FI, LV, EE, LT, BALT MVA LV, EE
JMVA EEV-08 EEJV-08 LVV-12
om. Jyri Ryhänen & Marita Luukkonen & Tiina Hänninen, Helsinki

Vahva rakenteinen narttu, kookas, voisi olla hieman lyhytpiirteisempi, muuten erittäin hyvin
rakentunut, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Vahva mutta feminiininen pää, hyvä tasapaino
kallon ja kuonon välillä, kohtuullinen otsapenger, hyvät huulet, ylväät silmät. Hyvin kulmautunut
edestä, hyvät jalat ja tassut, paljon eturintaa ja kylkikaarta, vahva selkä ja lanne, miellyttävä
alalinja, hännänkiinnitys voisi olla korkeampi. Paljon kulmauksia polvissa ja kintereissä.
Tasapainoinen liikkuja, mutta alkaa näyttää ikäänsä.
VAL ERI4
30.
DENIM DANES JOLIE JOLENE FI11948/08 C.I.B. FI, LV, EE, RU, RKF MVA
om. Erja Koivunen, Sipoo
Erinomaisen tyyppinen, kookas, lähes neliömäisesti rakentunut. Vaikuttava pää, miellyttävä pituus
ja tasapaino kallon ja kuonon välillä, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, miellyttävän syvyiset huulet,
hyvät silmät. Hyvin kulmautunut etuosa, jossa hyvä säkä ja eturinta, luusto ok, välikämmenien tulisi
olla vahvemmat, hyvät tassut, tyypillinen ylälinja, alalinja näyttää valeraskauden. Hyvin
kulmautunut polvi ja kinner. Huoleton liikkeissään jossa hyvä draivi.
VAL ERI3
31.
GRANDE GREMIN'S BLUE BEAUTY FI56356/10 FI, EE MVA JV-11 LVJV-12
EEV-12 BALTV-12
om. Anne & Heidi Wahlman, Palojoki
Hyvän tyyppinen, todella feminiininen, hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää, päänlinjat eivät täysin
yhdensuuntaiset, hyvät huulet, haluaisin enemmän otsapengertä ja vähemmän erottuvat silmät,
paljon kaulaa. Riittävästi kulmautunut edestä, luusto ok, kohtalaisen voimakkaat välikämmenet,
hyvät tassut. Tyypillinen alalinja, voisi olla hieman enemmän kylkikaarta, erinomainen hännän
kiinnitys ja kulmaukset takana, erinomaisessa kunnossa. Huolettomat liikkeet jossa draivia, hieman
löysät edestä.
VAL ERI

KASVATTAJALUOKKA
K1

BONEL
om. Minna & Jouni Boman, Suonenjoki
(20, 22, 23, 28)
Korkealaatuinen ryhmä, hyvin tasainen tyypiltään, rakenteiltaan ja muodoiltaan. Paljon ylväyttä ja
eleganssia, ryhmä tekee vielä enemmän vaikutuksen liikkuessaan ja silueteiltaan.
KASV2 KP
K2

DENIM DANES
om. Erja Koivunen, Sipoo
(7, 15, 25, 30)
Toinen korkealaatuinen ryhmä, ehkä aavistuksen jopa vähemmän kuin edellinen ryhmä, mutta tämä
tekee vaikutuksen minuun päillään ja luustoillaan. Seisoessaan ja liikkuessaan kuitenkin hyvin
tasainen, suuri saavutus tässä rodussa ja tässä vaikeassa värissä.
KASV1 KP BIS-1-KASV.

KEHÄ 1.
tuomari: Bas Bosch, Belgia
Keltaiset / tiikerijuovaiset (63)
UROKSET PENTULUOKKA 5-7 kk
32.
CHIC CARELIA'S JACK NICHOLSON
SE16247/2013 ke om. Susan Pitkänen, Sverige
Laadukas pentu. Erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen ja yllättävän tasapainoinen. Erittäin
tyypillinen silhuetti jo nyt. Pitkä hyvin meislautunut pää jossa lähes yhdensuuntaiset linjat, kuono
on hieman terävä tällä hetkellä, mutta huulet ovat erinomaisen muotoiset. Lempeät silmät, voisi olla
enemmän otsapengertä. Miellyttävä etuosa jossa paljon eturintaa, hyvä luusto ja tassut, erinomainen
hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut polvi ja kinner. Jo nyt paljon kylkikaarta, miellyttävässä
kunnossa, tyypilliset liikkeet, mutta tietenkin vielä kovin pentumaiset.
PEN1 KP PU1-PENTU ROP-PENTU (ei osallistunut BIS-kilpailuun)
33.
SAMURAIWOOD'S HARLEY DAVIDSON
FI17380/13 ke om. Kirsi Partanen, Voikkaa
Laadukas pentu. Erittäin hyvin rakentunut, vaikuttavan pituinen pää jo nyt, jossa erinomaiset huulet,
tarvitsee lisää otapengertä, kallo-kuonolinja ei täysin yhdensuuntaiset tällä hetkellä, kuonon ei saisi
olla yhtään pidempi. Kohtalainen kaulanpituus, hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta, hyvä
luusto ja tassut. Miellyttävät kylkikaaret ja alalinja, erinomaisessa kunnossa, tasapainoinen liikkuja,
mutta vielä kovin pentumainen.
PEN2 KP

UROKSET PENTULUOKKA 7-9 kk
34.
RAMOS EL SORTILEGIO
FI15419/13 ti om. Hanna Ripatti, Lehmo
Tarjoaa paljon seistessään, hyvän kokoinen, paljon massaa ja tyyppiä jo nyt. Liikkuessaan se on
eritarina. Vahva pää jossa erinomainen otsapenger, vahva kuono jossa syvät huulet, kallokuonolinja ei täysin yhdensuuntainen, haluaisin tummemmat silmät. Erinomainen luusto ja tassut,
hyvin kulmautunut, mutta vielä löysä etuosa, hyvä kylkikaari, aika ylirakentunut tällä hetkellä.
Hännän kiinnitys hieman alhainen, kohtuulliset kulmaukset takana. Tarvitsee vahvistua ja
tasapainottua liikkuessaan.
PEN2 35.
RED RUBLEV HAPPINESS
FI11930/13 ke om. Kristiina Päivärinta, Kokkola
Elegantti pentu, miellyttävä tyyppi, paljon ylväyttä. Hyvän pituinen pää, erinomainen huulten
muoto, kallo-kuonolinja ei täysin yhdensuuntainen, tarvitsee enemmän otsapengertä, riittävän
tummat silmät, miellyttävä kaulan muoto, kohtuullisesti kulmautunut edestä, hyvä luusto ja tassut.
Hyvin rakentunut takaa, tasapainoinen liikkuja, mutta vielä kovin pentumainen, erinomaisessa
kunnossa, voisi olla enemmän maskia.
PEN1 KP PU2-PENTU

NARTUT PENTULUOKKA 5-7 kk
36.
CHIC CARELIA'S JAMIELEE CURTIS
FI12894/13 ke & om. Anne Rautiainen-Holm, Kontio
Feminiininen narttu, hyvän kokoinen ja tyyppinen, miellyttävät rungon mittasuhteet jo nyt. Paljon
ylväyttä, hyvän pituinen pää, jossa voisi olla enemmän otsapengertä, kohtuullisen väriset silmät,
kallo-kuonolinja ei vielä yhdensuuntainen, kohtalaiset huulet. Erinomainen etuosa, paljon
kylkikaarta, vahva ylälinja, hyvin rakentunut takaa, tasapainoiset tyypilliset liikkeet.
PEN2 KP
37.
CHIC CARELIA'S JODIE FOSTER
FI12895/13 ke om. Elina Karppinen, Oulu
Feminiininen narttu, hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt ikäisekseen. Itseasiassa hänen tarvitsee vain
kasvaa, koska on jo erittäin hyvin neliömäisesti rakentunut. Hyvän pituinen pää, erinomainen
huultenmuoto jo nyt, tarvitsee lisää otsapengertä, kuono-kallolinja lähes yhdensuuntainen, riittävästi
meislautunut. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, tyypillinen ylä- ja alalinja, erinomaisessa
kunnossa, helpot liikkeet, vielä kovin pentumaiset.
PEN1 KP PN1-PENTU VSP-PENTU
38.
C'MON NO THANKS I AM FINE
FI18271/13 ke om. Hanne-Maaria Nykänen, Helsinki
Feminiininen narttu, kauttaaltaan vielä pentumainen, haluaisin nähdä enemmän kaikkea. Hyvän
pituinen pää, mutta melko pitkä ja kapea kuono, jota ei auta puutteellinen otsapenger, huulet ok,
lempeät silmät. Riittävän pituinen kaula ja kulmaukset edessä, vahva eturinta, haluaisin enemmän
luustoa, hyvät tassut. Riittävän vahvat välikämmenet, vahva ylälinja, paljon kulmauksia takana,
erinomaisessa kunnossa, helpot liikkeet.
PEN4 39.
SAMURAIWOOD'S HOLLYWOOD DREAM
FI17378/13 ke om. Annukka Myllymäki, Vantaa
Laadukas pentu, hyvin kehittynyt ikäisekseen, erittäin hyvät mittasuhteet, laadukas pää jossa hyvät
yhdensuuntaiset linjat jo nyt, erinomainen tasapaino kuonon ja kallon välillä, miellyttävät huulet,
haluaisin tummemmat silmät. Kohtalaisesti kulmautunut etuosa, hyvä luusto ja tassut, erinomainen
ylälinja, kauniisti rakentunut takaa, tasapainoinen liikkuja jossa kohtalaisen pituinen askel ja draivi.
PEN3 KP

NARTUT PENTULUOKKA 7-9 kk
40.
RED RUBLEV HEART KILLER
FI11927/13 ke om. Heidi Timonen & Kasv. Rautalampi
Laadukas pentu, erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen, erittäin hyvin rakentunut, vaikuttavan
pituinen pää, kallo-kuonolinja lähes yhdensuuntainen, lempeät silmät, tarvitsee enemmän
otsapengertä, hyvät huulet, erinomainen kaulan muoto. Paljon eturintaa ja säkää jo nyt, hyvä luusto
ja tassut, laadukas ylälinja, kauniisti rakentunut takaa, miellyttävässä kunnossa, liikkuu draivilla.
Etuosan tarvitsee vahvistua.
PEN1 KP PN2-PENTU

UROKSET JUNIORILUOKKA
41.
CHIC CARELIA'S IRONMAN
FI32896/12 ke om. Jaana Liedes, Kannus
Laadukas uros, erinomaisen tyyppinen, erittäin hyvät mittasuhteet, maskuliininen, riittävän jalo pää,
hyvä tasapaino kuonon ja kallon välillä, kohtuullinen otsapenger, kallonmuoto hieman pyöreä,
tummat hieman avoimet silmät, paljon huulia. Erinomainen luusto, tyypillisesti asettunut etuosa,
ylä- ja alalinja. Hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeampi, hyvin kulmautunut takaa, erittäin
vahva lihaksisto kauttaaltaan. Sääli hänen purentansa ei ole oikea.
JUN EH
42.
EDENDANE'S KING OF HEARTS
FI43474/12 ke om. Kasv. & Antti & Heidi Järvinen, Järvenpää
Suurikokoinen, yllättävän hyvät mittasuhteet, hyvän tyyppinen, paljon ylväyttä. Pitkä hyvin
meislautunut pää, jossa hyvät huulet, tarvitsee lisää otsapengertä, kohtuullisen väriset silmät, hyvän
muotoiset. Kuono-kallolinja ei täysin yhdensuuntaiset. Hyvin asettuneet lavat, olkavarsi voisi olla
parempi, kohtuullinen luusto, erinomaiset tassut, miellyttävä ylälinja, hännänkiinnitys ok. Paljon
kulmauksia polvissa ja kintereissä, liikkeet vielä kovin pentumaiset, joiden täytyy vahvistua
erityisesti takaa.
JUN ERI3
43.
EDENDANE'S TEXAS HOLD'EM
FI43476/12 ke om. Laura & Janne Kulmala, Seutula
Paljon kokoa ja ylväyttä, mutta tarvitsee vielä melkoisesti kehittymistä saadakseen tarvittavan
massan, johon hänellä on paljon aikaa. Pitkä pää, hyvin meislautunut kuono, otsapenger ok,
kallonmuoto vielä hieman pyöreähkö. Hyvät lempeät silmät. Riittävästi kulmautunut edestä, luusto
ok, hyvät tassut ja etuosa, vahva ylälinja, mutta silti voisi olla enemmän lihaksia lanneosassaan,
hyvin kulmautunut takaa, tassut ok. Tasapainoinen liikkuja, haluaisin enemmän vahvuutta taakse.
JUN ERI
44.
EURO POWER FINLANDIA
FI35441/12 ti om. Sofia Virta & Konsta Hiiri & Timo Virta, Littoinen
Maskuliininen uros, erinomaista tyyppiä, valmis kuva jo nyt. Voisi olla hieman lyhytpiirteisempi,
muuten kauniisti rakentunut, maskuliininen pää, olematta karkea, hyvät yhdensuuntaiset linjat,
kohtuullinen otsapenger, erinomaiset huulet, aavistuksen avoimet silmät, mutta eivät pilaa ilmettä,
hieman pyöreä otsa. Miellyttävä etuosa, kylkikaaret, kaula, ylä- ja alalinja, erinomainen luusto ja
tassut, hyvin rakentunut takaa. Loistavassa kunnossa, vaikuttava liikkuessaan.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
45.
EURO POWER FUTURE LORD
FI35443/12 ke om. Shulgin Oleg, Russia
Laadukas uros, paljon kokoa ja ylväyttä. Vahvasti rakentunut, antaen vaikuttavan silhuetin. Lyhyt
lanneosa, paljon kaulaa, pitkä hyvin meislautunut pää, erinomaiset huulet, miellyttävät silmät,
riittävä otsapenger, hampaat voisivat olla paremmat. Hyvin asettuneet lavat, hyvä eturinta, olkavarsi
voisi olla parempi, hyvä luusto, erinomaiset tassut, miellyttävä alalinja, joka ei ole valmis vielä,
hyvin rakentunut takaa, huolettomat liikkeet, jossa hyvä draivi takana. Erinomaisessa kunnossa.
JUN ERI2 SA
46.
EURO POWER GAME BOY
FI34937/12 ti LVJV-13 TLNJW-13 om. Kasv. & Siri Haanpää, Siuntio

Hyvän tyyppinen, lähellä valmista kuvaa jo nyt, aavistuksen pitkäpiirteinen, muuten erittäin hyvin
rakentunut. Maskuliininen pää jossa paljon otsapengertä, erinomaiset kuono ja huulet, otsa hieman
pyöreähkö, ilmeen pilaa melko pyöreät silmät, hampaat voisivat olla paremmat. Hyvä kaula ja
etuosa, miellyttävät kylkikaaret ja selkä, haluaisin hieman vähemmän nousevan lanneosan ja
aavistuksen korkeamman hännänkiinnityksen. Hyvin kulmautunut polvi ja kinner, tasapainoinen
liikkuja, jossa tasapainoinen askel ja riittävä draivi.
JUN ERI4
47.
LYONHEARTS VIRGINIA GENTLEMAN
FI59038/12 ke om. Mira Heinonen & Timo Aaltonen, Eura
Miellyttävän tyyppinen, silti hieman pentumainen, haluaisin enemmän maskuliinisuutta, lyhyt
lanneosa, hyvin rakentunut. Riittävän vahva pää, hyvä tasapaino kuonon ja kallon välillä, silmät
voisivat olla tummemmat, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, haluaisin enemmän otsapengertä ja
huulia. Riittävästi kulmautunut edestä, luusto ok, hyvät tassut, erinomainen ylälinja, hyvin
kulmautunut takaosa, kuivassa kunnossa, tasapainoinen liikkuja.
JUN EH

UROKSET AVOINLUOKKA
48.
ALDER GLADE'S ALONSO
FI47620/11 ke JWW-12 HeJV-12 JV-12 om. Marjo Alander, Lepaa
Hyvän tyyppinen, erittäin hyvin rakentunut, lyhyt lanneosa, kohtuullinen maskuliinisuus. Hyvän
pituinen pää, kohtalainen otsapenger, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, aavistuksen poskekas,
kohtuulliset huulet, hyvän muotoiset silmät. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä
ylälinja, alalinja ei ole vielä valmis, huolettomat tasapainoiset liikkeet, erinomaisessa kunnossa.
AVO ERI1 SA VASERT
49.
EDENDANE'S AMERICAN EXPRESS
FI42557/11 ke om. Teija Salmi-Aalto, Järvenpää
AVO POISSA
50.
LOVE-DANE'S HIGH POWER
FI45373/10 ke om. Jenni & Janne Savolainen, Helsinki
Maskuliininen uros, erinomaista tyyppiä, voisi esiintyä ryhdikkäämmin, muuten hyvät mittasuhteet.
Maskuliininen pää jossa miellyttävät silmät, vahva kuono, jossa runsaasti huulta, kallo-kuonolinja
yhdensuuntainen. Voisi olla hieman hienostuneempi kallo, vahva kaula, tyypillisesti asettunut
etuosa, kohtuullinen luusto ja tassut, paljon kylkikaarta, hännänkiinnitys voisi olla hieman
korkeampi, paljon kulmauksia polvissa ja kintereissä, mutta tarvitsee enemmän lihaksia, jonka
näyttää myös liikkeessä.
AVO ERI2
51.
RED RUBLEV RUDOLPH REINDEER
FI59435/09 ke om. Pekka & Merja Laine, Hyvinkää
Paljon kokoa ja ylväyttä, kohtalainen massa, hyvin kehittynyt pää jossa hyvät silmät, kuonokallolinja lähes yhdensuuntainen, haluaisin enemmän otsapengertä, hampaat voisivat olla
paremmat, hyvä kaulan muoto ja kohtalainen pituus. Riittävästi kulmautunut edestä, luusto ja tassut
ok, vahva selkä ja lanne, hännänkiinnitys voisi olla korkeampi, paljon kulmauksia takana, hyvässä
kunnossa. Liikkeet melko rajoittuneet edestä, juuri riittävä draivi takana.
AVO EH3

UROKSET VALIOLUOKKA
52.
ALDO NUO GRAZUCIU
FI19969/09 ti FI, LT MVA RU, LT, LV, EE, BALT JMVA om. Mari Vähämäki & Kalle Paloneva,
Seinäjoki
Miellyttävän tyyppinen, täynnä laatua, erittäin hyvät mittasuhteet, vaikuttava pää, maskuliininen ja
hyvin meislautunut samaan aikaan, erinomainen otsapenger ja tasapaino kuonon ja kallon välillä,
erinomaiset huulet, miellyttävät silmät, tyypillisesti asettunut etuosa ja kaulan muoto, laadukkaat
luusto ja tassut. Tyypillinen ylä- ja alalinja, hyvä hännänkiinnitys, hyvin rakentunut takaa,
loistavassa kunnossa, erittäin vaikuttava liikkuessaan.
VAL ERI1 SA PU1 ROP BIS-3
53.
ARUBA VOM WASALAND
FI22680/10 ke FI, EE MVA om. Pia Rantanen & Kasv. Turku
VAL POISSA
54.
DIEGO LA ESPERANZA
SE31779/2012 ke VDHCH DCH SEUCH om. Camilla Eriksson, Sverige
Miellyttävä tyyppi, atleettisesti rakentunut mutta silti aika kehittymättömän näköinen. Haluaisin
enemmän rungon syvyyttä, jotta se olisi tasapainossa, miellyttävä kaulan kanto, vahva
maskuliininen pää jossa erinomainen otsapenger, miellyttävän muotoiset silmät, yhdensuuntaiset
päänlinjat, erinomaiset huulet, kallonmuoto voisi olla hienostuneempi. Riittävästi kulmautunut,
hyvät luusto ja tassut, vahva ylälinja, hyvin rakentunut takaa, kuivassa kunnossa, liikkuu draivilla,
riittävän taloudellisesti edestä.
VAL ERI
55.
EDENDANE'S CONSPIRACY THEORY
FI48906/09 ti FI MVA om. Antti & Heidi Järvinen, Toijala
Iso poika, erinomaisen tyyppinen, yllättävän hyvin rakentunut ja tasapainoinen. Maskuliininen pää,
erittäin hyvin meislautunut, kohtuullisen pituinen, hyvä tasapaino kuonon ja kallon välillä, hampaat
voisivat olla paremmat, kohtuullisen väriset silmät, hyvän muotoiset, haluaisin enemmän
otsapengertä, hyvät huulet. Miellyttävä kaula ja etuosa, jossa selvä säkä ja eturinta, laadukkaat jalat
ja tassut, erinomainen ylä- ja alalinja, miellyttävässä kunnossa, hyvin rakentunut takaa, huoleton
tasapainoinen liikkuja, aavistuksen löysät kyynärpäistä.
VAL ERI
56.
EDENDANE'S JAR JAR BINKS
FI27234/11 ke FI MVA om. Mona & Jani Mahkonen, Järvenpää
Laadukas uros, erittäin hyvin rakentunut, täynnä ylväyttä. Miellyttävä pään kanto, erittäin pitkä pää,
itse asiassa kuono ei saisi olla yhtään pidempi, haluaisin enemmän otsapengertä, hyvät huulet ja
silmät, hyvin meislautunut kauttaaltaan. Miellyttävä etuosa jossa erinomainen eturinta, säkä ja
kaula. Laadukkaat jalat ja tassut, loistava ylä- ja alalinja, hyvin rakentunut takaa, jossa kohtalaisen
laadukas lihaksisto, miellyttävässä kunnossa, huoleton tasapainoinen liikkuja, jolla kohtalaisen
pituinen askel ja draivi.
VAL ERI3 SA PU4
57.

EURO POWER BOB THE BUILDER

FI17132/07 ke C.I.B. FI, EE, LV, LT, RU, BALT MVA RKFV om. Mari Vähämäki & Kalle
Paloneva, Seinäjoki
Laadukas uros, joka ei näytä ikäänsä ollenkaan, erinomaisen tyyppinen, vahva pää, vaikuttavan
pituinen, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, kohtalainen otsapenger, miellyttävät silmät, erinomaiset
huulet, hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja tassut, erinomainen
alalinja ja hännänkiinnitys, tasapainoinen liikkuja.
VAL ERI
58.
EURO POWER BOY TOY
FI17131/07 ke MULTI CH MULTI V om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio
VAL POISSA
59.
EURO POWER DIAMOND
FI33987/10 ke FI, EE, LV, LT, BALT MVA om. Sofia Virta & Konsta Hiiri & Timo Virta,
Littoinen
Hyvän tyyppinen, riittävän maskuliininen, erittäin hyvin rakentunut, keskikokoinen. Hyvän pituinen
pää, yhdensuuntaiset päänlinjat, mutta otsa on hieman pyöreähkö, voisi olla hieman enemmän
otsapengertä, erinomaiset huulet, hyvät silmät. Hyvänmuotoinen etuosa, jossa erinomainen säkä ja
eturinta, kohtalainen luusto, laadukkaat jalat, erinomainen ylä- ja alalinja, hyvin kulmautunut takaa,
miellyttävässä kunnossa, tuottaa pettymyksen liikkeessä, tasapainoiset mutta hieman rajoittuneet ja
voisi olla hieman enemmän draivia.
VAL ERI
60.
EURO POWER DUUTSONI
FI33989/10 ti C.I.B. FI, EE, LV MVA om. Nina Pokka & Kasv. Iisalmi
Laadukas uros, täynnä ylväyttä ja ryhdikkyyttä, maskuliininen ilman karkeutta, silmiinpistävät
ääriviivat. Vaikuttava pää jossa hyvä otsapenger, erinomaiset huulet, erittäin lempeät silmät, kuonokallolinjat lähes yhdensuuntaiset, miellyttävä kaula. Hyvin asettuneet lavat, olkavarsi ok, hyvät
luusto ja tassut, erinomainen selkä ja lanneosa. Hyvin kulmautunut polvi ja kinner, hännänkiinnitys
voisi olla korkeampi, miellyttävässä kunnossa, liikkuu hyvin edestä, riittävällä draivilla takaa.
VAL ERI2 SA PU3
61.
GOLDGIRLS ORLANDO BLOOM
FI37926/09 ti FI, EE, LV, LT, BY, BALT MVA BALTW-11 om. Ira Weckström, Helsinki
Miellyttävän tyyppinen, maskuliininen uros, täynnä laadukkuutta. Miellyttävä kaulan kanto,
maskuliininen pää, hyvä pituus ja tasapaino kuonon ja kallon välillä, erinomaiset huulet, silmät
täynnä ilmettä, hyvä otsapenger, otsa aavistuksen pyöreähkö. Tyypillisesti asettunut etuosa, jossa
hyvä eturinta, vahva luusto ja tassut, erinomainen rintakehän syvyys, voisi olla hieman pidempi.
Hyvin kulmautunut polvi ja kinner, kohtuullinen hännän kiinnitys, hieman laihassa kunnossa.
Tyypillisen tasapainoinen liikkuja, aavistuksen löysä edestä.
VAL ERI4 SA
62.
RED RUBLEV USTINOV
FI11007/11 ke FI MVA om. Pekka & Merja Laine, Hyvinkää
Erittäin iso poika, erittäin hyvässä tasapainossa tämän kokoiseksi urokseksi. Pitkä pää, erittäin
hyvät silmät, haluaisin hieman enemmän otsapengertä ja huulia, kallo- kuonolinja ei täysin
yhdensuuntainen, paljon kaulaa. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvä luusto ja tassut, erittäin vahva
ylälinja, päättyy kauniiseen hännän kiinnitykseen. Paljon kulmauksia takana jossa kohtuullisen
laadukas lihaksisto, erinomaisessa kunnossa, liikkuu kohtalaisella draivilla, mutta hieman
rajoittuneesti edestä.

VAL ERI
63.
LOVE-DANE'S ÖKY-VIP
FI22763/06 ke FI MVA om. Merja Lähteenmäki, Aura
Maskuliininen uros, paljon massaa aavistuksen pitkässä rungossa, erinomaisessa kunnossa
ikäisekseen. Maskuliininen pää, missä miellyttävät silmät, yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät huulet,
riittävä otsapenger. Massiivinen syvä etuosa, jossa paljon eturintaa, luusto ja tassut ok, voisi
esiintyä ryhdikkäämmin, paljon kulmauksia takana. Alkaa näyttää ikäänsä liikkeessä.
VAL ERI
64.
SAMURAIWOOD'S BILLABONG BOY
FI37228/09 ke FI, EE MVA EE JMVA om. Kirsi Partanen & Ville Ahola, Voikkaa
Hyvän tyyppinen, keskikokoinen riittävän maskuliininen, erittäin hyvät mittasuhteet, pitkä pää,
hyvin meislautunut, erinomaiset huulet, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, mutta tarvitsee enemmän
otsapengertä, kohtalaisen väriset silmät. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, tyypilliset yläja alalinja, luusto ja tassut ok, erinomaisessa kunnossa. Tasapainoinen liikkuja, jolla kohtalainen
draivi ja askelpituus.
AVO ERI

UROKSET VETERAANILUOKKA
65.
GLÜCKSKIND BRAVURA
FI43723/05 ti om. Hanna Ripatti, Lehmo
Erinomaisen tyyppinen, maskuliininen uros, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Vaikuttava pää,
erinomaiset otsapenger ja huulet, otsa aavistuksen pyöreähkö, mutta muuten hyvän muotoinen pää,
suuret sieraimet, miellyttävät silmät. Kohtuullisesti asettunut etuosa, riittävä eturinta, hyvät
kylkikaaret, haluaisin hieman vähemmän nousua lanneosaan ja korkeamman hännänkiinnityksen.
Hyvin kulmautunut polvi ja kinner, alkaa näyttää ikänsä liikkuessaan, etenkin takaa.
VET ERI1 VSP-VET

NARTUT JUNIORILUOKKA
66.
CHIC CARELIA'S IRON SKY
FI32898/12 ti om. Pia & Jani Kiviniemi, Hyllykallio
Feminiininen narttu, hyvin kehittynyt ikäisekseen, hieman pitkäpiirteinen, mutta muuten hyvät
mittasuhteet, feminiininen pää, kuono-kallolinja lähes yhdensuuntainen, hyvät huulet ja silmät,
tarvitsee enemmän otsapengertä, korvien kiinnitys hieman korkea. Kulmaukset tasapainossa edessä
ja takana, hyvät jalat ja tassut, vahva selkä ja lanneosa, hännän kiinnitys voisi olla korkeampi,
hieman lihavassa kunnossa. Tarvitsee hieman kehätottumusta, tasapainoiset liikkeet, vielä hieman
pentumaiset.
JUN ERI
67.
C'MON KISS FOR YOU
FI37795/12 ke om. Niina Salenius & Kasv. Hyvinkää
Feminiininen narttu, hyvin atleettinen, mutta haluaisin nähdä enemmän kaikkea. Erinomaisesti
kannettu pää joka on hyvän pituinen, tarvitsee enemmän huulia ja otsapengertä, hyvän muotoiset
silmät, riittävän tummat, korvien kiinnitys hieman korkea. Riittävästi kulmautunut etuosa, melko

kevyt luusto, hyvät tassut, rintakehän muoto ei ole oikea, kohtuullisesti kulmautunut takaosa, jossa
hyvä hännänkiinnitys, hieman laihassa kunnossa. Kevytjalkainen, liikkeet ok.
JUN EH
68.
EDENDANE'S QUEEN OF HEARTS
FI43473/12 ke om. Ulla Raitio, Espoo
Erittäin atleettinen, kaunisrunkoinen narttu, kaikki mitä hän tarvitsee, on rungon syvyyttä. Ylväs
päänkanto, erittäin pitkä pää, itse asiassa kuono saisi olla lyhyempi, hän tarvitsee enemmän
otsapengertä, hyvät huulet, hyvin meislautunut kauttaaltaan. Kohtuullisesti kulmautunut etuosa,
jossa hyvä eturinta ja säkä, erittäin hyvä luusto, erinomaiset tassut, laadukas ylälinja ja takaosa.
Tasapainoinen liikkuja, jolla kohtuullinen draivi ja askelpituus.
JUN ERI4
69.
EURO POWER FUNKY LADY
SE42221/2012 ke om. Camilla Eriksson, Sverige
Feminiininen narttu, vielä aika pentumainen, miellyttävän tyyppinen, huolimatta
kehittymättömyydestä hyvät mittasuhteet. Hyvän muotoinen pää, yhdensuuntaiset linjat,
kohtuullinen otsapenger, hyvät huulet, miellyttävät silmät. Kohtuullisesti kulmautunut etuosa,
miellyttävä ylälinja, luusto ja tassut ok, hyvin rakentunut takaa, erinomaisessa kunnossa,
huolettomat liikkeet.
JUN ERI
70.
EURO POWER GOGO GIRL
FI34935/12 ti om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio
Erinomainen tyyppinen, paljon massaa, itse asiassa lähellä valmista kuvaa jo nyt. Todella
feminiininen, erinomainen pää jossa miellyttävät huulet, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat,
kohtalainen otsapenger, hyvä tasapaino kuonon ja kallon välillä, aavistuksen avoimet silmät.
Erinomainen kaula, hyvin kulmautunut, aavistuksen massiivinen etuosa, erinomainen luusto ja
tassut, miellyttävät kylkikaaret, hyvin kulmautunut polvi ja kinner, hännänkiinnitys voisi olla
hieman korkeampi, tyypillinen tasapainoinen liikkuja, jolla tarpeeksi ylälinjaa.
JUN ERI2 SA
71.
GOLDGIRLS PENELOPE
FI49074/12 ti om. Tiia Palomäki, Helsinki
Feminiininen narttu, miellyttävän tyyppinen, vielä aika pentumainen. Hyvän pituinen pää,
erinomaiset silmät ja huulet, hyvät tasapaino kuonon ja kallon välillä, kohtuullinen otsapenger,
riittävästi kulmautunut edestä, kohtuullinen luusto, hyvät tassut, tyypillinen alalinja, kohtuulliset
kulmaukset takana, hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeampi. Erinomaisessa kunnossa,
tasapainoinen liikkuja.
JUN EH
72.
UULALAA VOM HAUSE RAWERT
VDH/DDC126124 ke om. Leena Lappalainen, Kemiö
Hyvän tyyppinen, neliömäisesti rakentunut, erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen, vahva kuono jossa
suuret sieraimet, hyvä otsapenger ja kallon muoto, erinomaiset huulet, silmät täynnä iloa. Hyvä
luusto ja tassut, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, vahva ylälinja, hännänkiinnitys voisi olla
hieman korkeampi, miellyttävässä kunnossa, hyvä luonne, tasapainoinen liikkuja, jolla draivia,
edestä hieman rajoittunut.
JUN ERI3 SA

73.
WUNDERVOLL BAHIRA
FI40254/12 ke om. Marja Alho, Turku
Paljon kokoa ja ylväyttä, vielä aika pentumainen, mutta täynnä laatua. Miellyttävästi rakentunut
pää, vaikuttavan pituinen, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, erinomaiset huulet ja silmät, riittävä
otsapenger. Hyvin kulmautunut etuosa, puhdas ja massiivinen. Hyvät luusto ja tassut, erinomainen
ylälinja, tarvitsee lisää rungon syvyyttä, kauniisti rakentunut takaosa, erinomaisessa kunnossa,
erinomainen liikkuja.
JUN ERI1 SA

NARTUT NUORTENLUOKKA
74.
GRANDMAN'S SUNSHINE
FI35813/12 ke om. Susanna Tolvanen & Kasv. Joutseno
Todella feminiininen, kaikkialta atleettinen, hyvin kehittynyt ikäisekseen, täynnä ylväyttä.
Miellyttävästi kannettu pää, erinomaiset huulet, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, kohtuullisen
väriset silmät, tarvitsee enemmän otsapengertä. Riittävästi kulmautunut edestä, jossa hyvä eturinta,
selvä säkä, luusto ok, laadukkaat tassut, vahva selkä ja lanneosa, paljon kulmauksia polvissa ja
kintereissä. Hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeampi, loistavassa kunnossa, huoleton
tasapainoinen liikkuja.
NUO ERI1 SA VASERT

NARTUT AVOINLUOKKA
75.
EDENDANE'S PRETTY WOMAN
FI48909/09 ke om. Laura & Janne Kulmala, Seutula
Erittäin elegantti, feminiininen narttu, hyvin rakentunut, mutta haluaisin enemmän massaa ja
luustoa. Erittäin pitkä ja kapea pää, jossa hyvät yhdensuuntaiset linjat, mutta tuskin ollenkaan
otsapengertä, kohtuulliset huulet, hyvänmuotoiset silmät. Hyvin kulmautunut etuosa, massiivinen ja
puhdas. Hyvät tassut, selvä säkä, kauniisti kulmautunut takaa, jossa riittävän laadukas lihaksisto,
erinomaisessa kunnossa, tasapainoinen mutta hieman haluton liikkuja, riittävä draivi ja askelpituus.
AVO ERI4
76.
MÉHERZUGI VIENNA
FI15915/12 ke om. Sanna Kuusela, Rovaniemi
Miellyttävän tyyppinen, todella feminiininen, hieman kehittymättömän näköinen, mutta silti erittäin
hyvin rakentunut, vaikkakin aavistuksen pitkäpiirteinen. Laadukas pää, erittäin hyvä profiili ja vielä
parempi edestä, miellyttävä ilme, erinomainen kaulan kanto. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja
takana, hyvät luustot ja tassut, erinomainen hännänkiinnitys. Miellyttäväsää kunnossa ja laadukas
lihaksisto, erittäin tyypilliset huolettomat liikkeet.
AVO ERI1 SA SERTI FI MVA
77.
RED RUBLEV CANDY DARLING
FI34414/11 ke om. Niina Helenius, Akaa
Iso tyttö, yllättävän hyvin rakentunut tämän kokoiseksi nartuksi, vahva mutta feminiininen.
Erinomainen pää kauttaaltaan, hyvä ilme, vahva luusto, erinomaiset tassut, tasapainoiset kulmaukset
edessä ja takana, vahva säkä, selkä ja lanneosa, hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeampi,
alalinja ei vielä valmis. Tasapainoinen liikkuja, mutta voisi olla enemmän draivia, kohtalainen
askelpituus.

AVO ERI2 SA
78.
RED RUBLEV CREAM
FI34415/11 ke om. Maria Mastokangas & Jari Koskinen, Tiilää
Feminiininen narttu, paljon ylväyttä, kauttaaltaan puhdaslinjainen. Erinomaiset rungon mittasuhteet,
mutta silti ei vielä valmiit. Miellyttävä pään tyyppi, erittäin pitkä, itse asiassa hänen kuononsa voisi
olla hieman lyhyempi, tarvitsee enemmän otsapengertä, hyvän muotoiset silmät, hyvät huulet ja
korvien asento, hyvin rakentunut kauttaaltaan. Miellyttävä ylälinja, kohtuullinen luusto, erinomaiset
tassut, tasapainoinen liikkuja, riittävällä draivilla, hieman rajoittunut edestä, loistavassa kunnossa.
AVO ERI3
79.
RITZYPAL'S EASTER BUNNY
FI29780/10 ke om. Virpi Vigrén , Pori
Feminiininen narttu, täynnä laatua ja ylväyttä, erittäin hyvin rakentunut, mutta silti haluaisin hieman
enemmän kaikkea, etenkin luustoa. Melko pitkä pää, jossa lähes tuskin otsapengertä, kohtuulliset
huulet, hyvän muotoiset silmät, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, riittävä maski. Hyvä kaula,
erinomainen säkä, hyvä eturinta, vahvat tassut, selkä ja lanneosa, erinomainen hännänkiinnitys,
hyvin kulmautunut takaa, erinomaisessa kunnossa, tasapainoinen liikkuja, jolla riittävä draivi,
riittävän taloudellinen edestä.
AVO ERI

NARTUT VALIOLUOKKA
80.
CHIC CARELIA'S DELILAH
FI41627/08 ke C.I.B. FI, NO, LT, RU MVA om. Elina Karppinen, Oulu
Feminiininen narttu, miellyttävän tyyppinen, melko pitkärunkoinen, joka on riittävän vahva
kauttaaltaan. Hyvän pituinen pää, mutta tarvitsee enemmän otsapengertä, hyvät yhdensuuntaiset
päänlinjat, kohtuulliset huulet, hyvän muotoiset lempeät silmät. Riittävä luusto, erinomaiset tassut,
hyvin rakentunut etuosa, hyvät kylkikaaret, paljon kulmauksia takana, hyvä hännänkiinnitys,
tasapainoinen liikkuja, mutta juuri riittävä draivi ja askelpituus.
VAL ERI
81.
CHIC CARELIA'S FAERY QUEENE
FI53164/09 ke FI, RU MVA om. Emmi Kärnä & Jaakko Kortesmäki, Ilmajoki
Feminiininen narttu, miellyttävän tyyppinen, hyvin rakentunut runko, kohtuullisen tasapainoinen.
Hyvän pituinen pää, kuono-kallolinja lähes yhdensuuntainen, tarvitsee enemmän otsapengertä,
riittävät huulet, korvien asento hieman korkea, hyvät silmät. Tarvitsee enemmän luustoa, hyvin
kulmautunut edestä, paljon kylkikaarta, hieman pehmeä ylälinja, hyvin kulmautunut polvi ja kinner,
hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeampi, miellyttävä luonne, hieman lihavassa kunnossa,
tasapainoinen liikkuja.
VAL ERI
82.
CROWBAY'S WIND STAR
FI42261/09 ke FI MVA om. Miia Kankeri, Nakkila
Todellinen atleetti, haluaisin enemmän massaa ja luustoa sopiakseen yhteen. Täynnä ylväyttä, ylpeä
päänkanto, pitkä pää, jossa kohtuulliset huulet, tarvitsee enemmän otsapengertä, hyvät
yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvin kannetut korvat. Laadukkaat tassut, tyypillisen muotoinen etuosa,
vahva säkä, melko lyhyt ja korkea rintakehä, kauniisti kulmautunut polvi ja kinner, hännänkiinnitys
voisi olla hieman korkeampi, laihassa kuivassa kunnossa. Erittäin atleettinen liikkuessaan.

VAL ERI
83.
EDENDANE'S LILY OF THE VALLEY
FI39320/10 ke FI MVA om. Sari Vainionpää, Hyllykallio
Hyvän tyyppinen, täynnä laatua ja ylväyttä, jossa melkoisesti massaa sopiakseen yhteen.
Erinomainen päänkanto, pitkä pää, jossa erinomainen tasapaino kuono ja kallon välillä, miellyttävät
huulet, kohtuullinen otsapenger, hyvänmuotoiset riittävän tummat silmät. Miellyttävä lavan asento,
kohtuullinen luusto, laadukkaat tassut, erinomainen säkä ja kylkikaaret. Erittäin hyvin rakentunut
takaa, ei turkissaan tällä hetkellä, huoleton atleettinen liikkuja.
VAL ERI
84.
EDENDANE'S PIRATE'S GOLD
FI32929/07 ke C.I.B. FI, SE, EE MVA JMW-08 V-08-09-10 PMV-09 HeW-10 om. Kasv. & Ulla
Raitio, Järvenpää
Feminiininen narttu, täynnä laatua, erittäin hyvin rakentunut. Pitkä hyvin meislautunut pää, kuono
ei saisi olla yhtään pidempi, hyvät huulet, lempeät silmät, riittävä otsapenger, kuono-kallolinja lähes
yhdensuuntainen. Tarvitsee lisää luustoa, lyhyet tassut, tyypillinen ylä- ja alalinja, hyvin
kulmautunut takaosa jossa riittävän laadukas lihaksisto, hieman lihavassa kunnossa, tasapainoinen
liikkuja, mutta voisi olla hieman enemmän draivia ja askelpituutta.
VAL ERI
85.
EDENDANE'S RUNAWAY BRIDE
FI48908/09 ke FI MVA om. Leena Saarinen, Lahti
Feminiininen narttu, täynnä laatua ja ylväyttä, hyvin rakentunut, voisi olla hieman lyhyempi. Pitkä
kapea pää, jossa tuskin otsapengertä, kohtuulliset huulet, lempeät mutta aavistuksen avoimet silmät.
Yhdensuuntaiset päänlinjat. Hyvin kulmautunut etuosa, tarvitsee lisää luustoa, vahvat tassut,
kohtuullisen vahva ylälinja, hyvän muotoiset kylkikaaret ja hyvä hännänkiinnitys, paljon
kulmauksia takana, erinomaisessa kunnossa. Tasapainoinen liikkuja, jolla juuri tarpeeksi draivia ja
askelpituutta.
VAL ERI
86.
EURO POWER BLACK MAGIC
FI17135/07 ti FI, LV MVA om. Nina Pokka, Iisalmi
Hyvän tyyppinen, erittäin hyvässä tasapainossa, todella feminiininen, voisi olla enemmän luustoa.
Ylpeä pään kanto, miellyttävä silmien ilme, kohtuullinen tasapaino kuonon ja kallon välillä, hyvät
huulet, yhdensuuntaiset päänlinjat, kohtuullinen otsapenger. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja
takaa, hyvät tassut, tyypillinen ylä- ja alalinja, erinomainen kylkikaarien muoto, erinomaisessa
kunnossa, tyypillinen tasapainoinen liikkuja.
VAL ERI4 SA
87.
EURO POWER CICCIOLINA
FI53356/09 ke C.I.B. FI, EE, LV MVA EE JMVA HeW-11 V-11 EEJV-10 EEV-10-11 LVV-1112-13 LTV-11 TLNW-13 om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio
Iso tyttö, vahvarakenteinen, erittäin hyvät mittasuhteet, miellyttävä kaula ja päänkanto, pitkä pää,
mutta kohtalaisen vahva, voisi olla enemmän otsapengertä, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat,
tyypilliset silmät ja ilme, kohtuulliset huulet. Miellyttävä etuosa ja kylkikaaret, vahva luusto ja
tassut, tyypillinen ylä- ja alalinja, kauniisti rakentunut takaa, tasapainoinen liikkuja, erinomaisessa
kunnossa.
VAL ERI1 SA PN2

88.
GOLDGIRLS ONE FOR ME
FI37930/09 ti FI, SE, EE MVA om. Leena Lappalainen, Kemiö
Erinomaisen tyyppinen, rakentunut ja muotoinen, todella feminiininen, täynnä laatua, erittäin hyvät
mittasuhteet. Laadukas pää, erinomainen kaikilta osin. Yksi pieni toive, hieman enemmän erottuva
otsapenger. Erinomaisen muotoinen etuosa, hyvät jalat ja tassut, tyypillinen ylä- ja alalinja, kauniisti
rakentunut takaa, miellyttävässä kunnossa, tasapainoinen liikkuja, jolla riittävä draivi.
VAL ERI2 SA PN3
89.
GOLDGIRLS OUR LADY IT'S
FI37929/09 ti C.I.B. FI, EE, LV, LT, BALT, BY MVA EE JMVA BALTW-11 om. Tiia & Outi
Palomäki, Helsinki
Erittäin samanlainen edelliseen verrattuna, päässä hänellä on tarjota hieman enemmän otsapengertä.
Toisella on muilta osin kiinteämmin rakentunut pää. Tämä vaikuttaa enemmän liikkeessään, antaen
enemmän draivia ja askelpituutta. Voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä.
VAL ERI3 SA PN4
90.
RED RUBLEV REBEL YELL
FI59430/09 ke FI MVA HeJW-10 om. Heidi Timonen, Rautalampi
Feminiininen narttu, todellinen atleetti, aavistuksen pitkäpiirteinen, mutta muuten erittäin hyvin
rakentunut. Miellyttävä pään kanto, pitkä hyvin meislautunut pää, jossa erinomaiset huulet, korvat
ja lempeät silmät, kallo- kuonolinja lähes yhdensuuntainen, tarvitsee enemmän otsapengertä. Luusto
ok, hyvänmuotoinen etuosa, erinomaiset kylkikaaret, ylä- ja alalinjat, hännänkiinnitys voisi olla
hieman korkeampi, hyvin kulmautunut takaa. Vaikuttava liikkuessaan, erittäin huolettomat, jossa
paljon draivia ja askelpituutta.
VAL ERI
91.
SAMURAIWOOD'S CALIFORNIA DREAM
FI58246/09 ke FI, EE MVA om. Annukka Myllymäki, Vantaa
Feminiininen narttu, erittäin hyvin tasapainossa, lyhyt lanneosa, miellyttävän tyyppinen, atleettisesti
rakentunut, jossa riittävä massa sopiakseen yhteen. Melko pitkä pää, hyvät huulet, riittävä
otsapenger, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät silmät. Riittävästi kulmautunut, hieman löysä
etuosa, luusto ok, hyvät tassut, erinomainen kylkikaari, hyvin rakentunut takaa, erinomaisessa
kunnossa, tasapainoiset huolettomat liikkeet.
VAL ERI

NARTUT VETERAANILUOKKA
92.
ALDER GLADE'S DEARIE
FI35391/05 ke C.I.B. FI, SE, EE MVA om. Minna & Topi Kunttu, Ristiina
Feminiininen narttu, täynnä ylväyttä ja laatua, erittäin hyvin rakentunut. Hyvin kannettu pää, pitkä
ja kapea kauttaaltaan, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, mutta tarvitsee enemmän otsapengertä,
hyvät huulet, lempeät silmät. Hyvän muotoinen etuosa, riittävä luusto, vahvat tassut, tyypillinen
ylä- ja alalinja, hyvät kylkikaaret, hyvin rakentunut takaa, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen,
mutta alkaa näyttämään ikäänsä liikkeessä, mutta silti tasapainoiset liikkeet.
VET ERI2
93.
LOVE-DANE'S WILD MIDNIGHT
FI12615/04 ke C.I.B. POHJ, FI, SE, EE, NO MVA EEW-06 HeVW-12 VW-12 om. Katja
Käräjähonka, Lehmo

Erinomaisen tyyppinen, todella feminiininen, loistavassa kunnossa ikäisekseen. Miellyttävä pää,
erinomainen kaikilta osin, loistavan tasaisesti erottuvat huulet. Tyypillisesti asettunut etuosa, voisi
olla hieman enemmän luustoa, erinomaiset tassut, hyvät kylkikaaret, ylä- ja alalinja, hyvin
rakentunut takaa, huolettomat ja kevytjalkaiset liikkeet, tuskin näyttää ikäänsä ollenkaan.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET BIS-1-VET
94.
WILHELLMIINAN WIR-SIK-IRJA
FI47422/04 ke om. Ira Weckström, Helsinki
Feminiininen narttu, erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen, miellyttävän tyyppinen, hieman
pitkäpiirteinen, mutta paljon kulmauksia edessä ja takana. Feminiininen pää, hieman kuiva, hyvät
yhdensuuntaiset päänlinjat, tyypillinen silmien muoto, tarvitsee enemmän otsapengertä,
erinomainen kaula, eturinta ja säkä, voisi olla hieman enemmän luustoa, kohtuulliset tassut,
erinomainen hännänkiinnitys. Tasapainoinen liikkuja, mutta alkaa näyttämään hieman ikäänsä.
VET ERI3

KASVATTAJALUOKKA
K3.
CHIC CARELIA'S
om. Anne Rautiainen-Holm, Kontio
(41, 66, 80, 81)
Aika kiva ryhmä, periaatteessa saman tyyppisiä. Eroavaisuuksia aluksi iän takia, seistessään antavat
paremman kokonaisvaikutelman kuin liikkeessä, mutta silti varmasti laadukas ryhmä.
KASV. EI SIJ.
K4.
EDENDANE'S
om. Teija Salmi-Aalto, Järvenpää
(42, 56, 84, 85)
Ihastuttava ryhmä, erittäin tasainen, joka tulee harvoin vastaan tässä rodussa. Ilmeisesti tulosta
selvästä jalostuskonseptista. Heissä on paljon pidettävää, rungollisesti on muutamia toiveita, sikäli
kun pään tyypit huolestuttavat, mutta ehdottomasti ykkösluokan ryhmä.
KASV2 KP
K5.
EURO POWER
om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio
(44, 60, 86, 87)
Paljon pidettävää tässä ryhmässä, paljon tyyppiä ja laadukkuutta, ei ehkä kaikista tasaisin ryhmä,
mutta tekevät vaikutuksen seistessään ja liikkuessaan.
KASV3 KP
K6.
GOLDGIRLS
om. Carlot Aeschlimann, Helsinki
(61, 71, 88, 89)
Erittäin tasainen ryhmä, joilla on paljon tarjottavaa rakenteissa ja muodoissa, etenkin päissä.
Miellyttävät ilmeet ja päät, jotka erottuvat rodulle tärkeinä, kuten huulet ja otsapenkereet. Etenkin
liikkuessaan tekevät suuren vaikutuksen.
KASV.1 KP BIS-2-KASV
K7.
RED RUBLEV
om. Hanna Lilja, Martinkylä
(62, 77, 78, 90)
Toinen erittäin tasainen ryhmä, pisteet kotiin atleettisesta olemuksesta ja siisteistä rakenteista.
Hieman epätasaisuutta ryhmästä, joka johtuu uroksesta, jolla on paljon tarjottavaa. Varmasti
vaikuttavia liikkuessaan, mutta silti muutamia toiveita, sitten kun pään tyypit ovat kunnossa.
KASV4 -

JÄLKELÄISLUOKKA
J1.
EDENDANE'S PIRATE'S GOLD
FI32929/07 ke C.I.B. FI, SE, EE MVA JMW-08 V-08-09-10 PMV-09 HeW-10 om. Kasv. & Ulla
Raitio, Järvenpää
JÄLK. EI ESIT.
J2.
EURO POWER BOY TOY
FI17131/07 ke MULTI CH MULTI V om. Kati-Maija Korhonen, Siuntio
JÄLK EI ESIT.

