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musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grand Oak's WannaB HappyHarlekin FI46126/12
Erinomaista tyyppiä, mittasuhteiltaan oikea, linjakas juniori, jolla erinomainen pään pituus, hyvä
kallo-osa, otsapenger saa vielä kehittyä. Hyvä kaula & säkä, hieman suora olkavarsi, tarvitsee vielä
runkoon tilavuutta & syvyyttä. Hyvä takaosa, sopiva luusto. Liikkuu sujuvasti säilyttäen ylälinjansa,
hyvä väri & luonne, lupaava koira, joka kaipaa vain hieman aikaa.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Baltazar XLparadisio FI29760/12
Vahva, keskikokoinen uros, jolla oikeat päänlinjat, mutta toivoisin voimakkaamman otsapenkereen
ja hieman voimakkaamman kuono-osan. Hyvä kaula ja säkä, hyvä luusto, hieman suora olkavarsi,
hieman pehmeä ylälinja. Hyvä runko, riittävästi kulmautunut takaosa, hieman luisu lantio. Liikkuu
riittävällä askelmitalla, hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä, hyvä väri & luonne.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Xalmiakki FI40747/09
Keskikokoinen vankka uros, jolle toivoisin kauttaaltaan kulmikkaamman ja pidemmän pään,
erityistä pituutta kuono-osaan. Hieman turhan paljon poskia ja turhan lentävät korvat. Hyvä kaula &
ylälinja, riittävästi kulmautunut etuosa, hyvä eturinta ja runko. Seisoo edestä ranskalaisittain,
hieman niukasti kulmautunut takaa. Toivoisin pidemmän ja voimakkaamman liikkeen, hyvä väri ja
luonne.
AVO EH1
Vulpine's All American Boy To Fin FI55582/11
Vielä kovin ilmava uros, oikeat pään linjat, kuono-osa voisi olla pidempi & vankempi, hieman
niukat huulet. Hyvä kaula, toivoisin paremmin kulmautuneen lavan ja olkavarren. Vielä kovin
kapea runko ja pitkä lanneosa, kovin kuroutunut vatsalinja. Liikkuu joustavasti takaa, lyhyellä
etuaskeleella. Kaipaa kovasti aikaa ja massaa, hyvä väri ja luonne.
AVO H
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
8-vuotias, mittasuhteiltaan erinomainen, vahva uros, jolla oikealinjainen pää, hieman pyöreät
silmät, hyvä kaula & ylälinja. Riittävästi kulmautunut etuosa, tilava runko, hyvin kulmautunut
takaosa & reisi, liikkuu ikäisekseen hyvällä askelmitalla, hieman jo jäykästi takaa. Seistessään
mallikas rotunsa edustaja, ikä näkyy liikkeessä, hyvä väri.

VET ERI1 VSP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
A-Stalavista Maczupikczu FI43184/12
Voimakas narttu, jolla oikeat mittasuhteet, oikealinjainen vahva pää, jonka toivoisin kauttaaltaan
hieman kuivemmaksi, voimakkaat huulet. Hyvä kaula, riittävästi kulmautunut etuosa, toivoisin
tiiviimmät kyynärpäät, riittävä runko. Lyhyt pysty lantio, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu
hyvin löysästi edestä ja liikkeessä menettää ylälinjansa, etuosa putoaa. Erinomainen väri, hyvä
luonne.
JUN H
Bonel Finest Quality FI52880/12
Hyvin elegantti & tyylikäs, mutta vielä ilmava juniori, oikeat päänlinjat, sidekalvot häiritsevät
ilmettä. Riittävä luusto, hyvä kaula, hieman etuasentoinen lapa. Ikäisekseen riittävä runko, hyvin
kulmautunut takaosa, liikkuu kevyesti hyvällä askelmitalla, hyvä väri ja luonne. Hyvät raamit, jotka
kaipaavat aikaa täyttyäkseen.
JUN EH2
Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12
Linjakas juniori, jolla oikean mallinen pitkä pää, erinomaiset pään linjat, hieman avonaiset luomet,
suuret korvat. Kaunis kaula & säkä, riittävästi kulmautunut etuosa, hyvä runko, mutta toivoisin
lyhyemmän lanneosan. Hyvin kulmautunut takaosa, seisoo ja liikkuu hieman pihtikinttuisesti,
liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta toivoisin voimakkaamman taka-askeleen. Kaunis väri, hyvä
luonne.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
NUO POISSA
Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
Linjakas narttu, jolla oikealinjainen pää, toivoisin paremman otsapenkereen ja hieman leveämmän
kuono-osan. Hyvä kaula, sopiva luusto, lyhyt pysty olkavarsi, toivoisin syvemmän eturinnan, hyvä
takaosa. Liikkuu ulkonevin kyynärpäin edestä, hyvällä joustavalla taka-askeleella, hyvä väri ja
luonne.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Big Ranger's Europa VQD FI23724/11
Hyvän kokoinen, vahva tasapainoinen narttu. Oikealinjainen pää, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvä
luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä takaosa, hyvä runko. Liikkuu tasapainoisesti ja
sujuvasti, hyväksyttävä väritys. Elegantti ja tyylikäs kokonaisuus.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Danemanian Queen Of Hearts FI28107/07

Tyylikäs, sopivan vahva narttu, jolla erinomaiset pään linjat, kaunis kaula ja säkä. Sopiva luusto,
riittävästi kulmautuneet raajat, tilava runko, joka saisi olla lyhyempi lanneosaltaan. Hyvin pehmeä
selkä, sekä seistessä & liikkeessä. Yhdensuuntaiset liikkeet, mutta sivuliikkeessä koiran ylälinja
romahtaa. Erinomainen väri ja luonne, palkintosija ylälinjan takia, muuten erinomaista tyyppiä
olevalle koiralle.
AVO H
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Lutukka FI13886/06
8-vuotias, hyväkuntoinen veteraani, oikealinjainen, naisellinen hyvä ilmeinen pää, todella kauniit
silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja runko, tasapainoisesti kulmautunut, yhdensuuntaiset
liikkeet. Liikkuu ikäisekseen sujuvasti etenkin takaa. Charmantisti harmaantunut, seisoo
erinomaisesti raajoillaan.
VET ERI1 SA PN2 VASERT ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
Ryhmä oikean tyyppisiä, hyvin eri ikäisiä koiria, oikealinjaiset päät, sopivat vahvuudet.
Kasvattajalle onnea vaikean väriryhmän kanssa.
KASV1 KP ROP-KASV

keltaiset / tiikerijuovaiset
NARTUT
PENTULUOKKA
Love-Dane's Jazz Diiva FI39361/13
Pentu erinomaista tyyppiä, miellyttävä pää, hyvä kaula. Sopiva luusto, hieman suora olkavarsi,
ikäisekseen sopiva runko. Liikkuu sujuvasti ja yhdensuuntaisesti, hyvä väri ja luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Alder Glade's GM Dejavu FI38798/12
Vahva uros, jolla oikeat mittasuhteet, oikea pään pituus, tällä hetkellä kovin loiva ja pitkä
otsapenger. Hyvä kaula ja säkä & ylälinja, toivoisin paremmin kulmautuneen olkavarren. Vankka
takaosa, liikkuu riittävällä askelmitalla. Jännittää tänään alustaa, hyvä väri.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
C'mon Claim To Fame FI24490/09

Mittasuhteiltaan oikea uros, jolla oikealinjainen ja -mittainen pää. Hyvä kaula, sopiva luusto,
hieman lyhyt pysty olkavarsi, tilava runko. Riittävästi kulmautunut takaosa, hieman pysty lantio.
Liikkuu riittävällä askelmitalla, hyvä väri ja luonne.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Edendane's Hagbard EJ41170/08
Hyvin voimakas uros, jolla oikealinjainen pää, johon toivoisin kauttaaltaan hieman pituutta. Hyvä
kaula ja säkä, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko. Hieman pitkä lanneosa, liikkuu sujuvasti,
erinomainen väri, luonne & esiintyminen.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
C'mon Kisses For Sale FI37794/12
Mittasuhteilta erinomainen, tyylikäs narttu, jolla oikealinjainen riittävän pitkä pää, otsapenger saa
vielä kehittyä. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko ikäisekseen, tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu riittävällä askelmitalla, voisi kantaa itsensä liikkeessä paremmin, hyvä väri ja luonne.
NUO ERI2
Wundervoll Bahira FI40254/12
Tyylikäs, vahva narttu, oikealinjainen voimakas pää. Hyvä luusto, kaunis kaula, hieman pehmeät
ranteet ja pitkät käpälät, ikäisekseen erinomainen runko. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu
sujuvasti, riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Lawella FI29950/11
Mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs narttu, oikealinjainen ja -ilmeinen pää. Kaunis kaula ja
ylälinja, hyvä luusto, toivoisin hieman syvyyttä runkoon, hyvä rungon tilavuus. Liikkuu hyvällä
askelmitalla, sujuvasti. Melko vaalean fawn väritys, esiintyy ja esitetään erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
C'mon Lord Of The Ring FI50355/12
Vahva, nuori uros, oikealinjainen pää, jossa toivoisin hieman elegantimman kallon ja vähemmän
nahkaa. Hyvä kaula ja luusto, suora olkavarsi, vielä kovin kapea runko, hieman niukasti
kulmautunut takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne.
NUO EH1

