11.1.2015 Lahti
tuomari: Marja-Leena Kurvinen
keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Von Scheer's Bring It On FI53043/14
7 kk, kaunislinjainen, oikeat mittasuhteet, muutoin hyvä pää, mutta pään tasot eivät vielä täysin
yhdensuuntaiset, tummat silmät, leikkaava purenta, tällä hetkellä useita välihammaspuutoksia,
toivottavasti puhkeavat! Pitkä kaunis kaula, hieno ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat,
hienot kissankäpälät. Hyvä rinnansyvyys, lupaava eturinnan alku, tasapainoisesti kulmautuneet
raajat. Tasainen väritys, vapaat yhdensuuntaiset liikkeet, avoin luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Endure FI20193/14
JUN POISSA
Alder Glade's Ettan FI20195/14
JUN POISSA
Red Rublev Mercury FI23647/14
10 kk, kookas ja komea. Erinomaiset mittasuhteet ja kauniit linjat. Komea maskuliininen pää, lähes
yhdensuuntaisin tasoin. Kaunis kaula, hieno ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet vankat raajat.
Hyvä karva ja väri, oikea purenta, komeat kookkaat hampaat. Yhdensuuntaiset sujuvat liikkeet,
joihin toivoisin lisää potkua, avoin luonne, esiintyy ja esitetään hienosti.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA
Red Rublev Let's Go Crazy FI38403/13
19 kk, keskikokoinen, vankka, erittäin kaunislinjainen vahva uroksen pää, kuono-osa voisi olla
hieman pidempi, kyömykuono, muutoin yhdensuuntaiset tasot, tummat silmät, purenta ja hampaat
ok. Vahva kaula, hieno ylälinja, erinomainen rinnan syvyys ja leveys, sekä eturinta. Tasapainoisesti
kulmautuneet vahvat raajat, hyvä karva ja väri. Sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet, mutta hieman
löysät kyynärpäät, esiintyy ja esitetään hyvin.
NUO ERI1 SA PU3 VASERT
AVOINLUOKKA
Abierto's Flavaspidic Acid FI43055/12
2,5 v, keskikokoinen, keskivoimakas, oikeat mittasuhteet, vahva maskuliininen pää, joka saisi olla
jalompi, kyömy kuonon selkä, muutoin yhdensuuntaiset pääntasot. Vahva kaula, hyvä ylälinja,

niukasti kulmatuneet vahvat raajat. Erittäin hyvä rinnan syvyys ja leveys sekä eturinta. Kaipaa
tasapainoa liikuntaan, takaa liikkuu pitkällä askeleella, mutta löysästi ja lyhyellä askeleella.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Kookas ja komea, oikeat mittasuhteet, ihastuttavat ääriviivat, komea pitkä pää, lähes
yhdensuuntaisin tasoin, hieman kyömy kuonon selkä, tummat silmät, hampaat ja purenta ok, tiiviit
luomet. Kaunis vahva kaula ja hieno ylälinja. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. Kaikilta
osin hieno etuosa, mahtava eturinta! Hyvä karva ja väri, yhdensuuntaiset sujuvat liikkeet,
tasapainoinen rauhallinen olemus, esiintyy ja esitetään hienosti.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Elowena FI20186/14
11 kk, pienehkö nuori narttu, jolle toivoisin vähän vankemman luuston, oikeat mittasuhteet,
feminiininen pää, lähes yhdensuuntaisin tasoin, purenta ja hampaat ok. Kaunis kaula, hyvä ylälinja,
niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä rinnan syvyys ja -leveys, lupaava
eturinnan alku. Yhdensuuntaiset liikkeet, saisi liikkua pidemmällä askeleella, avoin luonne.
JUN ERI2
Edendane's Front Page News FI27851/14
9 kk, kookas, kaunis, tasapainoisesti rakentunut narttupentu, jolla oikeat mittasuhteet ja ääriviivat.
Feminiininen pää, pään tasot eivät vielä täysin yhdensuuntaiset, tummat silmät, purenta ja hampaat
ok. Kaunis kaula, hieno ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat, ikäisekseen hyvä
rinnan syvyys, lupaava eturinta. Kauniit käpälät, hyvä karva ja väri, sujuvat yhdensuuntaiset
liikkeet, edestä vähän vielä löysä, riittävän avoin luonne.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
Red Rublev Midlife Crisis FI23654/14
10 kk, keskikokoinen, kaunislinjainen, valitettavasti tällä hetkellä hyvin epävarmasti käyttäytyvä
nuori narttu, vahva oikeanpituinen pää, lähes yhdensuuntaisin tasoin, hieman kyömy kuononselkä,
purenta ja hampaat ok, tummat kauniit silmät. Kaunis kaula, hieno ylälinja, tasapainoisesti
kulmautuneet vahvat raajat. Erittäin hyvä rinnan syvyys ja leveys, lupaava eturinnan alku, hyvä
karva ja väri. Tasapainoiset sujuvat liikkeet, kaipaa kehätottumusta ja lisää itsevarmuutta. Kaunis
pentu, mutta valitettavasti tänään pelokas.
JUN EH3
NUORTENLUOKKA
C'mon No Thanks I Am Fine FI18271/13
Pienehkö, oikeat mittasuhteet, feminiininen oikealinjainen pää, yhdensuuntaisin tasoin, purenta ja
hampaat ok. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, edestä hyvin niukasti kulmautunut, takana kulmaukset ok,
hyvä rinnansyvyys, riittävä leveys, mutta eturinta saisi olla paremmin kehittynyt. Kauniit käpälät,
hyvä karva ja väri, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet, miellyttävä käytös.
NUO ERI2

Red Rublev Lollipop FI38406/13
Kookas, erittäin kaunislinjainen, vankkaluustoinen narttu, jolla pitkä feminiininen pää, lähes
yhdensuuntaisin tasoin, purenta ja hampaat ok, tummat silmät, luomet saisivat olla tiiviimmät.
Kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, vahvat raajat. Erittäin hyvä rinnan syvyys ja
leveys, hyvä eturinta. Hyvä karva ja väri, pitkä askel, yhdensuuntaiset liikkeet, mutta edestä hieman
löysät, avoin ja rauhallinen luonne.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT
Tigertan's Alice In Wonderland FI22077/13
22 kk, pienehkö keskivoimakas, oikeat mittasuhteet, voimakas pää, lähes yhdensuunaisin tasoin,
purenta ja hampaat ok, kuono-osa saisi olla aavistuksen pidempi, keskiruskeat silmät, luomet
saisivat olla tiiviimmät. Kaunis kaula ja ylälinja, lyhyt suora olkavarsi, niukasti kulmautunut takaa,
riittävä rinnan syvyys, hyvä leveys, mutta eturinta puutteellinen. Sujuvat, mutta edestä hyvin löysät
liikkeet. Tiikerikoira jolla melko vaaleat vähän epätasaiset raidat, avoin ystävällinen luonne, varpaat
saisivat olla tiiviimmät.
NUO EH
Tigertan's Almost A Real Tiger FI22078/13
22 kk, keskikokoinen, keskivoimakas, feminiiniset oikeat mittasuhteet, feminiininen pää, lähes
yhdensuuntaisin tasoin, kuono-osa saisi olla hieman pidempi, vaaleat silmät, purenta ja hampaat ok.
Hyvä kaula ja ylälinja, lyhyt suora olkavarsi, takaa hyvin kulmautunut. Hyvä rinnan syvyys ja
leveys, eturinta saa vielä voimistua, käpälät saisivat olla tiiviimmät, löysät kyynärpäät, pehmeät
ranteet. Liikkuu kääntäen etutassuja voimakkaasti sisäänpäin, riittävä askelpituus. Hyvä karva ja
väri, avoin luonne.
NUO EH4
Tigertan's Authority Agabaga FI22080/13
22 kk, keskikokoinen, oikeat mittasuhteet, feminiininen pää, lähes yhdensuuntaisin tasoin, vaaleat
silmät, purenta ja hampaat ok. Hyvä aula ja ylälinja, niukahkot mutta tasapainoiset kulmaukset
edessä ja takana. Kauniit kissankäpälät, hyvä rinnan syvyys ja leveys, mutta eturinta saa kehittyä.
Pitkä sujuva askel, mutta liikkeessä löysät kyynärpäät. Hyvä karva ja väri, toisin raidoitus voisi olla
kaulassa selkeämpi, avoin luonne.
NUO ERI3
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Gloria Great-M FI30044/09
5 v, kookas, keskivoimakas, oikeat mittasuhteet, kauniit ääriviivat, vahva nartun pää, lähes
yhdensuuntaisin tasoin, purenta ja hampaat ok, tummat silmät. Tasapainoisesti kulmatuneet vahvat
raajat, eturinta saisi erottua selvemmin, hyvä rinnan syvyys ja leveys, sujuvat yhdensuuntaiset
liikkeet, pehmeät ranteet, kääntää voimakkaasti oikeata etutassuaan ulospäin, sekä seistessä että
liikkuessa, varpaat saisivat olla tiiviimmät ja lyhyemmät, avoin ja rauhallinen luonne.
AVO ERI1 SA
VETERAANILUOKKA
Red Rublev Sade FI44549/06
Vankka, keskikokoinen veteraani, jolla oikeat mittasuhteet ja kauniit ääriviivat, vahva kaunis pää,
lähes yhdensuuntaisin tasoin. Kaunis ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. Erittäin

hyvä rinnan syvyys ja leveys, hyvät käpälät, hyvä karva ja väri, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet.
Avoin ja rauhallinen luonne.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Red Rublev
tasainen ryhmä, komeita rotunsa edustajia, 2 tiikeriä, 2 keltaista. Hienot pitkät päät, oikeat
mittasuhteet, tasapainoisesti rakentuneita, hyvin liikkuvia koiria, rodunomaiset liikkeet ja luonteet.
Onnittelut tasaisesta hienosta työstä.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-3- KASV

musta / harlekiini
UORKSET
PENTULUOKKA
Jättiläisen Fragola Alnus FI28898/14
8 kk, kookas, vankkaluustoinen, oikeat mittasuhteet, vahva maskuliininen pää, tummat silmät,
luomet saisivat olla tiiviimmät, myös huulet saisivat olla tiiviimmät. Kaunis ylälinja, vahva kaula,
tasapainoiset kulmaukset, vahvat raajat. Hyvä rinnan syvyys ja leveys, lupaava eturinta. Purenta ja
hampaat ok, ikäisekseen sujuvat liikkeet, hyvä karva ja väri, avoin ja ystävällinen luonne. Erittäin
lupaava.
PEN1 KP ROP-PEN
NUORTENLUOKKA
Genedda Celebrer Une Vie FI38437/13
NUO POISSA
Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
NUO POISSA
Jättiläisen Don Giovanni FI38834/13
Kookas, vahvaluustoinen, oikeat mittasuhteet, vahva maskuliininen pää, lähes yhdensuuntaisin
tasoin, erittäin voimakas otsanuurre, keskiruskeat silmät, avoimet luomet, punaiset vilkkuluomet
häiritsevät ilmettä, purenta ok. Vahva kaula, hyvä säkä ja selkä, hieman jyrkkä lantio, niukasti
kulmautuneet raajat, niukka polvikulma, kinnerkulma takaosassa näkyy selkeästi liikkeessä.
Kaikilta osin erinomaisesti kehittynyt etuosa, löysät ranteet, hyvät käpälät, avoin luonne. Liikkuu
lyhyellä askeleella.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Ädjutant FI20864/11

Kookas ja komea, oikeat mittasuhteet, kauniit ääriviivat, maskuliininen pää, lähes yhdensuuntaisin
tasoin, huulet voisivat olla tiiviimmät, tummat silmät, vähän avoimet luomet. Vahva kaula, hyvä
ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. Hyvät käpälät, purenta ja hampaat ok. Erittäin
hyvä rinnan syvyys ja leveys, hyvä karva ja väri, ryhdikäs ja rauhallinen esiintyminen. Sujuvat
liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Genedda Créme De La Créme FI38438/13
19 kk, pienehkö, keskivoimakas, erittäin kaunislinjainen, oikeat mittasuhteet, feminiininen pää,
tummat silmät, tiiviit luomet, purenta ja hampaat ok. Tyylikäs ylälinja, tasapainoisesti kulmatuneet
kokoon nähden oikeanvahvuiset raajat, varpaat saisivat olla tiiviimmät. Hieno karva ja väri, liikkuu
pitkällä askeleella, ylälinja jo saisi olla vakaampi liikkeessä.
NUO ERI1 SA PN4
Vozdukh Vremeni milana RKF3678549
19 kk, kookas vankkaluustoinen, lanne-osaltaan hieman pitkä narttu, vahva pää, lähes
yhdensuuntaisin tasoin, tummat silmät, purenta ja hampaat ok. Pitkä kaula, hyvä ylälinja, hyvä
rinnan syvyys ja leveys, lupaava eturinta. Niukahkot etukulmaukset, takaa voimakkaasti
kulmautunut, pehmeät ranteet, kääntää takaraajojaan voimakkaasti ulos. Liikkuu edestä erittäin
löysästi, pehmeät taipuneet ranteet, takaa kinnerahtaasti ja vähän voimattomasti, ihana iloinen
luonne.
NUO EH2
AVOINLUOKKA
Casandra FI53876/11
3 v, keskikokoinen, keskivoimakas, kaunislinjainen, oikeat mittasuhteet, feminiininen pää, lähes
yhdensuuntaisin tasoin, purenta ja hampaat ok. Hyvä ylälinja, niukat mutta tasapainoiset
kulmaukset edessä ja takana. Puutteellinen rinnan syvyys ja leveys sekä eturinta. Hyvät
kissantassut, yhdensuuntaiset sujuvat liikkeet, harlekiinikoira, muutama turhan suuri musta läiskä.
Riittävän avoin luonne.
AVO EH3
Grand Oak's Pussy Cat FI46123/12
2 v, tyylikäs, keskikokoinen, keskivoimakas, oikeat mittasuhteet, pään tasot eivät aivan
yhdensuuntaiset, otsapenger voisi olla selvempi, purenta ja hampaat ok, tiiviit luomet. Kaunis kaula
ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä rinnan syvyys ja leveys, hyvä karva ja väri. Liikkuu
pitkällä sujuvalla askeleella, hieman löysästi edestä, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT
Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
3 v, kookas, vahva, erittäin kaunislinjainen, oikeat mittasuhteet, vahva pää, yhdensuuntaisin tasoin,
keskiruskeat silmät, toisessa hauska vaalea pilkahdus. Kaunis kaula, hieno ylälinja, tasapainoisesti
kulmautuneet vahvat raajat. Erinomainen rinnan syvyys ja leveys sekä eturinta. Yhdensuuntaiset
sujuvat liikkeet, avoin ja rauhallinen luonne.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Istar B'seba FI48298/04
Kunnioitettavaan ikään ehtinyt (10v), tasapainoisesti rakentunut vankka veteraani. Kaunis pää,
yhdensuuntaisin tasoin, keskiruskeat silmät, luomet saisivat olla tiiviimmät, vahva kaula,
edelleenkin kaunis ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. Erinomainen rinnan syvyys
ja leveys, sekä eturinta, hyvät liikkeet. Onnittelut omistajalle vetreästä veteraanista!
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET

sininen
EI OSALLISTUJIA

