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tuomari: Sanna Vakkilainen
keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Edendane's Glittering Goldie FI58732/11
7 kk. lupaava narttupentu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen pään mitta, päänlinjat
tarvitsevat vielä luonnollisesti aikaa. Hampaat vaihtumassa, silmät voisivat olla hieman
tummemmat. Erinomainen ylälinja, alalinja, raajaluusto ja raaja-asennot. Ikään nähden riittävästi
kehittynyt eturinta, erinomaiset käpälät. Lupaavat pennun liikkeet, iloinen lapsi.
PEN1 KP ROP-PENTU
UROKSET
AVOINLUOKKA
Catapha's Gold Dragon FI48207/09
3 v. hyvänkorkuinen herra, jolle toivoisin selkeämmän sukupuolileiman. Hyvä pään pituus ja linjat,
otsapenger voisi olla hieman voimakkaampi, kuono-osa voisi olla voimakkaampi, purenta ok.
Riittävä eturinta, erinomainen kaula, paremmin kulmautunut takaa kuin edestä. Oikea rungon
muoto, liikkuu hyvin takaa, kyynärpäät saavat tiivistyä etuliikkeessä, hyvät sivuliikkeet. Koira
jännittää tänään voimakkaasti kehässä ja seisoo häntä koipien välissä, antaa kuitenkin käsitellä
itseään.
AVO H
Red Rublev Razzle Dazzle FI59433/09
2 v. kookas herra, hyvä pään mitta ja linjat, kuono saisi olla paremmin täyttynyt silmien alta,
purenta ok, hyväasentoiset korvat, tummat silmät, vielä hieman löysyyttä alaluomissa. Kaunis
kaula, hyvä eturinta, erittäin hyvä raajaluusto, oikean mallinen runko, mutta varsin pitkä lanneosa.
Paremmin kulmautunut takaa kuin edestä. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä,
sivuliikkeeseen toivoisin enemmän askelpituutta. Iloinen kaveri.
AVO EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Lawella FI29950/11
Lähes 14 kk. Oikea koko, erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen pään mitta, jo nyt kauniit linjat,
hyvä otsapenger, erinomainen huulikulma, silmät voisivat olla tummemmat, purenta ok, kuono-osa
saa vielä täyttyä silmien alta. Hyvä kaula, joka kiinnittyy hieman turhan jyrkästi, riittävä eturinta,
ikään nähden erinomainen selkälinja, alalinja, raajaluusto ja käpälät. Paremmin kulmautunut takaa
kuin edestä, liikkuu hyvin takaa, erinomaisesti edestä, sekä sivusta. Ystävällinen käytös.
JUN ERI2
Red Rublev Dream FI34415/11

13 kk. Hyvän kokoinen, kauniisti kehittynyt neiti, jolla oikea sukupuolileima. Oikea pään pituus, jo
nyt erinomaiset linjat, kaunis huulikulma, tummat silmät, erinomaiset luomet, toivoisin hieman lisää
otsapengertä, purenta ok, kuono-osa saa vielä täyttyä silmien alta. Ikään nähden erinomainen ylä- ja
alalinja sekä luuston vahvuus, lupaava eturinta. Eturaajat voisivat olla hieman suoremmat,
erinomainen rintakehä ja lanne, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, kääntää edestä varpaita
sisäänpäin, lupaava askelpituus ja sivuliike. Ystävällinen käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKKA
Giant Dane's Charming Cleopatra FI41285/10
NUO POISSA

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Äkäslompolo FI20866/11
JUN POISSA
Tellus Danes Wana'aamani FI46241/11
11 kk. Muutamaa suurempaa läikkää lukuun ottamatta varsin kauniisti värittynyt nuori mies. Pää
voisi olla hieman pidempi, purenta ok, hieman runsaat huulet, väriin sointuvat silmät, erinomaiset
luomet. Hyvä kaula, ikään riittävä eturinta, erinomainen raajaluusto, oikea rintakehän muoto, melko
pitkä lanne. Tässä kehitysvaiheessa paremmin kulmautunut takaa kuin edestä, erinomaiset käpälät.
Vielä hieman ahtaat takaliikkeet, kyynärpäissä löysyyttä, lupaava sivuliike aina ajoittain, kun se
löytyy. Vilkas nuorimies, jolle toivoisin hieman lisää raajakorkeutta.
JUN EH1
Wallace Molosseum FI11457/12
13 kk. Hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet omaava voimakas uros, jolla selkeä sukupuolileima,
harlekiiniväri saisi olla rikkonaisempi. Voimakas melko leveä kallo, hyvä kuonon mitta, oikeat pään
linjat, voimakas otsapenger, erittäin runsaat huulet. Erittäin hyvä ylälinja, mutta turhan jyrkkä
lantio, ikään riittävä eturinta, voimakas raajaluusto, hieman ulkokierteiset eturaajat. Erinomainen
rintakehä, hyvä lanne, polvikulma voisi olla voimakkaampi. Ilmettä häiritsevät voimakkaasti
näkyvät vilkkuluomet, purenta tässä kehitysvaiheessa tasapurenta. Liikkuu hyvin takaa, hieman
löysästi edestä ja tehokkaasti sivusta.
JUN H
VALIOLUOKKA
C'mon Everybody Get Up FI17523/09
3 v. musta herrasmies, jolla kauniit mittasuhteet, hyvä koko. Erinomaiset pään linjat & otsapenger,
huulet saisivat olla tiiviimmät, purenta ok, hieman löysät alaluomet, kuono-osa voisi olla
aavistuksen voimakkaampi. Kaunis kaula, erinomainen eturinta, kokoon sopiva raajaluusto,
erinomaiset käpälät, erinomainen rintakehä, hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin takaa, hieman

leveästi edestä, tasapainoiset sivuliikkeet, mutta takaliike saisi olla tehokkaampi. Rauhallinen
käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
C'mon Just So Chic FI40269/11
1 v. musta, nuori neiti. Ikäisekseen hyvin kehittynyt ja oikean kokoinen. Erittäin kaunis ilme,
erinomainen pään pituus ja linjat, kuono-osa saa vielä täyttyä, purenta ok. Kaunis kaula, kokoon
sopivat raajaluusto, erinomaiset käpälät, eturinta tarvitsee reilusti aikaa. Tasapainoisesti, mutta
melko niukasti kulmautunut, lupaava rintakehä, lanne ei saa olla yhtään pidempi, hieman jyrkkä
lantio. Liikkuu hyvin takaa ja edestä, sivuliikkeeseen saa tulla reilusti lisää tehoa. Ystävällinen
käytös, erinomainen väri.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
C'mon Unlike Anyother FI35068/06
AVO POISSA
Jättiläisen XL-Pink FI40749/09
3 v. pienikokoinen, turhan matalaraajaisen kokonaiskuvan antava narttu, jolla selkeä
sukupuolileima. Hyvät pään linjat, melko leveä kallo, kuono-osa saisi olla paremmin täyttynyt
silmien alta, purenta ok, hyvä huulikulma. Kaunis ylälinja, erittäin hyvä eturinta, kokoon sopiva
raajaluusto. Kauniit käpälät, voimakas rintakehä, melko pitkä lanne, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu
hieman kinnerahtaasti takaa, hyvät etuliikkeet, erinomainen askelpituus. Ystävällinen käytös,
valitettavasti koiran mittasuhteet eivät ole oikeat ja pudottavat palkintosijaa.
AVO H
VALIOLUOKKA
Hoppingham's Rhythm Im A Tuxedo FI29038/10
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Mil-Dog's Iita FI12842/02
VET POISSA
Ozaenas Havanna Star FI17696/02
VET POISSA

sininen
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Opentunitys Blue Rave To C'mon FI??
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Shaggy Friends Cora Lee FI20391/10
2 v. varsin hyväntyyppinen nuori neiti. Kauniit pään linjat, hyvä otsapenger, aavistuksen runsaat
huulet, kuono-osa saa vielä täyttyä silmien alta, purenta ok. Tyylikäs kaula, erinomainen eturinta,
ylä- ja alalinja, raajaluusto, käpälät, rintakehä sekä lanne. Hieman alaskiinnittynyt häntä,
tasapainoiset kulmaukset, hieman ahtaa takaliikkeet, liikkuu hyvin edestä, erinomainen askelpituus.
Ystävällinen käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

