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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Crowbay's King Of Winds FI42260/09
Erinomainen tyyppi, hyvä selvä sukupuolileima. Oikea luusto ja erinomaiset kootut käpälät.
Tarpeeksi otsapengertä, laadukas pään malli, hyvä huulikulma ja erinomainen kallo. Ylväs kaula,
hyvä eturinta ja rintakehä, lanne voisi olla kootumpi. Tarpeeksi kulmauksia takana, liikkeessä saa
vielä asettua, tulla yhdensuuntaisemmiksi ja taakse vähän enemmän voimaa. Seistessä hyvin ylväs
ja tyypikäs.
NUO ERI2 SA PU4
Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09
Erinomainen tyyppi, hyvin komea pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, oikea tasapaino kuono ja kallon
välillä. Erinomainen, ulottuvat tyylikäs kaula, hyvä säkä, tyypillinen runko tähän ikään. Sopivat
kulmaukset, kaunis vakaa ylälinja. Liikkeet saavat vielä asettua, hyvä askel pituus, terve tarpeeksi
yhdensuuntainen liikerata, erinomainen esiintyminen.
NUO ERI1 SA PU3 VASERT
Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09
Erinomainen tyyppi, hyvin näyttävä ja ylväs teini. Erinomainen pään tyyppi, otsassa vielä
pehmeyttä, erinomaisesti asettuneet korvat, hyvin näyttävä pitkä kaula, vahva säkä, ylälinjassa
hiukan pehmeyttä ja lanne voisi olla tiiviimpi. Erinomaiset takaraajojen kulmaukset ja käpälät.
Etuosa on ahdasasentoinen, etu- ja takaliikkeiden tulee jäntevöityä ja tulla yhdensuuntaisemmiksi.
Hyvä sivuliike, hyvin komea seistessään, tarvitsee aikaa ja täytettä.
NUO EH
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Dollari FI52797/07
Erinomainen neliömäinen tyyppi, hyvä luusto ja erinomainen pään sivukuva. Oikea huulenkulma,
silmät voisi olla tummemmat, erinomaiset korvat ja kootut käpälät. Tilava rintakehä, tyypikäs
ylälinja, lihaksikas säkä, keskivoimakkaat kulmaukset, häntä voisi olla tyylikkäämpi liikkeessä.
Vahvat yhdensuuntaiset takaliikkeet, hyvä sivuaskel, laadukas esiintyminen.
AVO ERI1 SA
Samuraiwood's Billabong Boy FI37228/09
Maltillisesti käyttäytyvä, kokoon sopiva luusto. Olemus voisi olla vähän ylväämpi, tarpeeksi
otsapengertä, keskiruskeat silmät, oikeat kallon ja kuonon linjat. Hyvä kaula, hyväasentoiset raajat,
runkoa voisi olla vähän enemmänkin. Liikkuu sopivalla askelpituudella, voisi olla
yhdensuuntaisemmat edestä ja takaa, hyvin tasapainoinen, mutta sukupuolileimaltaan voisi olla
selvempi ja olemus mahtavampi.
AVO EH

VALIOLUOKKA
Edendane's Jolly Roger FI32928/07
Suuri ja mahtava, hyväluustoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea ja rungoltaan täyteläinen. Hyvin
maskuliininen kokonaisuus. Erinomaiset käpälät, pystyt ranteet, erinomainen eturinta, hyvät
kulmaukset, hyvä otsapenger, vahva pään malli, yhdensuuntaiset pään linjat. Saisi liikkua vähän
painokkaammin, oikea askelpituus, esitetään erinomaisesti.
VAL ERI3 SA
Great Bel's Walther FI29341/08
Erinomainen tyyppi, hyvin linjakas, nuorekas, tyylikäs kokonaisuus. Erinomainen pää, päänlinjat ja
ilme, komea säkä, keskipitkä kaula. Hyvin kulmautuneet raajat, kokoon sopiva luusto. Erinomaiset
terveet ja tehokkaat liikkeet, upea, ylväs kokonaisuus, hieno esiintyjä.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Great Master Macho Manolito FI35820/06
Linjakas, ryhdikäs, näyttävä, hyväraajainen uros. Erinomainen pään malli, levollinen ilme, leveät
leuat, ylväs kaula. Lanne saisi olla tiiviimpi, sopivat kulmaukset. Ei aivan yhdensuuntaiset tkaa,
hyvät sivuliikkeet, häntä ja esiintyminen.
VAL ERI2 SA PU2 SERTI FI MVA VACA
Highesteem King IV Eden FI27687/08
VAL POISSA
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Ingnatiu's Arnica de La Barre FI52177/09
Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima. Hyvin tasapainoinen kokonaisuus, otsapenger ja otsa saavat
vielä muovautua, hyvä pään malli, nyt vähän syvälle asettuneet silmät. Hyvä kaula ja kulmaukset,
tyypillinen kaula, sopiva runko ikään nähden. Taka-askeleeseen saisi tulla painoa, hyvä askelpituus
ja oikea-asentoinen. Erinomainen esiintyminen.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA
AVOINLUOKKA
Delphidon's Graceful Girl FI59471/09
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
Erinomainen tyyppi, sukupuolileima ja olemus. Upea pää, jossa erinomaiset yksityiskohdat, hyvin
kaunis ilme. Tasapainoinen kauniisti liittynyt kaula, hyvä ylälinja, sopivat kulmaukset. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, joskin vähän laiskasti. Erinomainen kauttaaltaan!
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Snowman FI51019/05
Hyvänkokoinen, rungoltaan liki valkoinen. Hyvin maskuliininen, vahva uros, jonka toivoisin
ylväämmäksi ja vähän vakaammaksi ylälinjaltaan. Vaalean ruskeat silmät ja erittäin voimakkaasti
näkyvät vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, loiva otsapenger ja kaartuva kallo. Hyvä kaulan pituus,
erinomainen luusto, hyvin tilava runko, oikea-asentoinen häntä. Askeleella saisi olla enemmän
painokkuutta ja olemus varma raajaisempi.
AVO EH
VALIOLUOKKA
C'mon Everybody Get Up FI17523/10
Iso ja mahtava rungoltaan nuorekas, hyväluustoinen ja erinomaiset, kootut käpälät omaava hyvin
näyttävä uros. Ei parhaassa karvassa, komea uroksen pää, vaaleat silmät, ylväs kaula, sopivat
takakulmaukset, vähän etuasentoinen etuosa, silti hyvä eturinta, erittäin pentumaiset vallattomat
liikkeet, hyvä askelpituus.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Venco v.'T Buitengebeuren FI46075/09
Uros, joka tällä hetkellä ei karvaltaan ollenkaan näyttelykunnossa, paljaita kohtia ja harvaa karvaa
eri puolilla runkoa ja kaulaa. Pää saisi olla tyylikkäämpi ja vähän pidempi, jykevä kallo, vähän
lyhyt kuono. Raajat saisi olla voimakkaammin kulmautuneet ja koira seistä varmemmin raajoillaan.
Hyvä runko, erittäin reipas, hyvä liikkuja, valitettavasti ei nyt ollenkaan näyttelykunnossa.
VAL H
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Saradane's Love Is Black FI57507/09
Erinomainen tyyppi, kauniit, ulottuvat liikkeet ja hyvä, terve rakenne. Hyvän mallinen pää,
tarpeeksi tummat silmät. Kaunis kaula, vakaa ylälinja, eturinta saa vielä kehittyä. keskenään
tasapainoiset, riittävän voimakkaat kulmaukset.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA
AVOINLUOKKA
Alano's Shtat Infanta FI30989/08
Tottumattomasti liikkuva, luustoltaan vahva, turhan pitkä narttu. Hyvä pään pituus, erittäin selvä
niskakyhmy, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä kaula. Löysät kyynärpäät, kaartuva ylälinja seistessä
ja liikkeessä. Leveät reidet ja hyvät käpälät, puhdas valkoinen pohjaväri, koordinoimattomat
liikkeet, joiden arvostelu on haasteellista. Häntä kaiken aikaa koipien välissä ja narttu aristelee
liikkuessaan, ylväys puuttuu.
AVO H

VALIOLUOKKA
C'mon Expected Choice FI17528/10
Erinomainen tyyppi, hyvin linjakas ja narttumainen. Laadukas pää, tarpeeksi tummat silmät,
levollinen ilme. Ylväs kaula, lanne voisi olla kootumpi, hyvä takaosa, niukka eturinta. Erinomaiset,
korkeat käpälät. Huolimattomat etuliikkeet, hyvä askelpituus, tarpeeksi voimaa takana.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FI57892/08
Oikea tyyppi, hyvänkokoinen, keskivahva narttu, jonka ylälinja voisi olla vakaampi ja lanne vähän
kootumpi. Elegantti kaula, hyvä pään malli, silmät saisi olla tummemmat ja otsapenger selvempi.
Hyvät takakulmaukset, niukemmat edessä, niukka eturinta, hyvä askelpituus, voisi olla
yhdensuuntaisemmat, erityisesti edestä. Antaa kovin nuorekkaan vaikutelman liikkuessaan.
VAL ERI2

sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10
Erinomainen tyyppi, reipas ja vauhdikas esiintyjä. Lupaavan mallinen pää, hyvä tasapaino kuonon
ja kallon välillä. Kokoa saa vielä tulla lisää, kaunis sivuliike ja hyväasentoinen häntä.
Yhdensuuntaisuutta askellukseen saa vielä tulla, esitetään hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Oldstone's Demon With Me FI17773/10
Erinomainen tyyppi, jämäkkä runko jo nyt. Pää ja runko vähän eri kehitysvaiheessa, päässä oikea
malli, mutta saa tulla vielä vaikuttavammaksi, hyvä kaula, syvä runko, keskivahvat raajat. Vähän
jyrkkä lantio, liikkuu nyt kovin sidotusti takaa ja taka-askel jää rungon alle. Ajan myötä askellus saa
tulla yhdensuuntaisemmaksi. Esitetään kauniisti.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Rungoltaan erinomainen, tasapainoisesti rakentunut, hyvärunkoinen uros, jolla saisi olla vähän
kapeampi kallo, tummemmat silmät parantaisi ilmettä. Hyvät käpälät, kaula, ylälinja ja rintakehä.
Eturinta voisi olla selvempi. Hyvät, terveet liikkeet eri suunnilta katsottuna.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA CACIB VSP
VALIOLUOKKA
Grande Gremin's Arthos FI17766/09

Erinomainen tyyppi, jykevä runko, pää voisi olla vähän tyylikkäämpi, epätasainen purenta, hyvin
selvä uroksen leima päässä. Hyvä kaula, ylälinja, rintakehä ja takakulmaukset. Eturinta saisi olla
selvempi, saisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä ja olla hieman ylväämpi. Erinomainen
askelpituus, hyvä häntä ja esittäminen.
VAL ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Denim Danes Kiss Kiss Bang Bang FI20731/10
Hyvin nuorekas narttu, joka tarvitsee lisää voimaa raajoihin ja tällä hetkellä alalinja on aika
nouseva. Loiva otsapenger, sopivat huulet ja hyvä kallo. Elegantti kaula, raajat saisi olla
voimakkaammin kulmautuneet ja eturintaa tarvitaan lisää. Kapeasta rungosta johtuen kapeat
liikkeet. Sopiva askelpituus, oikeat mittasuhteet, tarvitsee täytteen.
JUN EH
AVOINLUOKKA
Della's World Premiere FI34774/08
Erinomainen tyyppi, raajat saisi olla jykevämmät ja olemus saisi olla varmaraajaisempi liikkeessä ja
seistessä. Erinomaiset takakulmaukset, selvästi niukemmat edessä, hyvin kaunis pää, päänprofiili ja
ilme, hyväasentoinen kaula, ylälinja saisi olla jäntevämpi ja vähän tiiviimpi. Hyväasentoinen häntä,
on kovin hämillään liikkuessaan ja askelrata on kovin monimutkainen. Nyt selvästi parempi
seistessään.
AVO EH
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Valkeus FI16550/09
Erinomainen tyyppi, vähän pitkä runko, iso koko ja vahvat raajat. Oikea pään profiili, vahva pää,
sopiva kaula. Tyypillinen rintakehä, kunto voisi olla hieman tiiviimpi, sopivat takakulmaukset,
seistessä kaartuva lanne. Hyvä häntä, oikea ylälinja liikkeessä. Liikkuu terveellä, hyvällä askeleella.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Saradane's It's Our Lady FI27807/07
Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima. Kokoon sopiva luusto, tyypillinen pään profiili, vähän ohuet
huulet, hyvä ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja, tyypilliset takakulmaukset, eturintaa saisi olla
enemmän, huolimattomat etuliikkeet, hyvät sivuliikkeet. Oikea-asentoinen häntä, kaunis
esiintyminen.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

