16.5.2015 Ruovesi
tuomari: Hilkka Salohalla
keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Samuraiwood's Jaguar Dream FI46937/14
Kaunislinjainen pentu, jolla erinomainen pää, kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta & runko,
erinomainen luusto ja käpälät, oikein kulmautunut. Hyvä karva ja väri, normaalit pitkäaskeliset
pennun liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane's Breaking News FI27847/14
Koolta ja mittasuhteilta oikea, riittävän vahva uros. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, linjat
saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman runsaat huulet, silmät syvällä. Hyvä kaula ja ylälinja,
niukat etukulmaukset, eturaajat eivät ole täysin suorat, kääntyvät ranteesta eteenpäin. Hieman
niukka polvikulma, liikkuu vielä löysästi ja kinnerahtaasti takaa. Palkinto johtuu eturaajoista.
JUN T
NUORTENLUOKKA
Samuraiwood's Indian Chieg FI12997/14
Koolta ja mittasuhteiltaan oikea, vielä hieman kevyt kokonaisuus. Hyvä purenta ja pään linjat,
avoimet silmäluomet, hieman runsaat huulet. Kaunis kaula ja ylälinja, riittävät etukulmaukset, hyvät
takakulmaukset. Ikäisekseen riittävä eturinta, rintakehä saa kehittyä, hyvä luusto. Hieman litteät
käpälät, hyvä väritys ja karva. Vielä kovin löysät liikkeet. Tarvitsee aikaa.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Agassi FI47621/11
Koolta ja mittasuhteilta erinomainen, hyvä kallo, hieman kapea kuono, erinomaiset pään linjat,
kauniit silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa, riittävä
luusto, mutta kovin litteät käpälät. Hyvä karvapeite, liikkuu hieman lyhyellä askeleella ja kovin
epävakaasti edestä ja takaa.
AVO EH2
X-Foot's Trias Tiger FI43118/13
Oikean kokoinen, lyhytrunkoinen uros, pään linjat saisivat olla hieman paremmat, hyvä purenta,
kauniit silmät, riittävä kaula. Hyvä selkälinja, mutta hieman luisu lantio, hyvä eturinta ja rungon
vahvuus, hyvät etukulmaukset, polvikulmaus saisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto ja käpälät,
kaunis väritys, liikkuu hieman löysin kyynärpäin, riittävällä askeleella.

AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Crowbay's Wind Diesel FI42267/09
Koolta ja mittasuhteilta erinomainen, sopivan voimakas uros, hyvät pään linjat ja huulikulma, hyvä
purenta, hieman löysät silmäluomet. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto ja
käpälät. Pysty olkavarsi, hyvä takakulmaukset. Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Heart Hunter's All My Loving FI24012/13
Koolta ja mittasuhteiltaan oikea, 2 v narttu, jolla hyvät pään linjat ja huulikulma, hyvä purenta,
silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko. Hieman löysät kyynärpäät, hieman
niukka polvikulma, hyvät luusto ja käpälät, liikkuu löysästi edestä ja taka-askel on hieman lyhyt,
ylälinja saisi olla liikkeessä parempi.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Euro Power Glitter FI34936/12
Vahva narttu, hyvät pään linjat ja huulikulma, hieman avoimet silmäluomet, kaunis kaula ja
ylälinja. Erinomainen eturinta, hyvä runko, jossa turhan paljon massaa tänään. Riittävät
etukulmaukset ja takakulmaukset, hyvä väritys ja luusto ja käpälät. Liikkuu hieman löysin
kyynärpäin, muuten ylipainosta huolimatta hyvin.
VAL ERI2
Red Rublev Heart Killer FI11927/13
Elegantti narttu, jolla hyvät pään linjat ja huulikulma hyvä, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula,
hyvä säkä ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä runko. Kokoon sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvä
karvapeite, tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Don Giovanni FI38834/13
Koolta ja mittasuhteilta erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, hyvä huulikulma, ilmettä
häiritsevät avoimet luomet ja värittömät vilkkuluomet, hyvä purenta, kaula ja säkä. Luisu lantio,
hyvä eturinta ja runko, riittävät etukulmaukset, niukasti kulmautunut takaa, varsinkin vasen

takaraaja. Hyvä väri ja karvapeite, takaraajan ongelma näkyy liikkeessä ja ylälinja saisi olla
suorempi.
NUO H
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Ölkky Xe FI40075/11
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, erinomaiset pään linjat ja huulikulma, hyvä purenta,
silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, hyvä eturinta, riittävät etukulmaukset,
hyvät takakulmaukset, hyvä luusto. Käpälät saisi olla korkeammat, harlekiiniväri, jonka
pohjavärissä paljon mustia karvoja. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella, muuten hyvin, pohjavärin
epäpuhtauden vuoksi H.
AVO H
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12
Koolta ja mittasuhteilta oikea, hyvät pään linjat, purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja,
hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto ja käpälät, luisu lantio, riittävät etukulmaukset, hyvät
takakulmaukset. Liikkuu kinnerahtaasti takaa ja löysästi edestä, riittävällä askeleella.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Jättiläisen Ädjutant FI20864/11
Koolta ja mittasuhteilta oikea, päälaen tulisi olla tasaisempi ja kuonon leveämpi suhteessa kalloon,
turhan paljon huulia. Hyvä kaula ja selkälinja, rintakehä saisi olla syvempi, riittävä eturinta, luisu
lantio, niukasti kulmautunut takaa ja kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät. Riittävä luusto, hyvät
käpälät, liikkuu erittäin jäykästi ja epävakaasti takaa, löysästi edestä, lyhyellä sivuaskeleella.
VAL H
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Coladan Ilona FI15859/15
Vielä kovin ilmava ja korkearaajaisen vaikutelman antava juniori, joka on turhan hoikassa
kunnossa. Pään linjat saavat vielä kehittyä, hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin niukasti
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja käpälät, rungon tulee vielä kehittyä paljon. Liikkuu
kinnerahtaasti takaa ja nostelee eturaajoja turhan korkealle. Tarvitsee paljon aikaa.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Colras Star Points 2 Lha'D FI16617/15
Tyylikäs narttu, jolla hyvät pään linjat, hyvä huulikulma, hyvä purenta, hieman syvällä sijaitsevat
silmät. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta & runko, hyvä luusto ja käpälät. Hyvät etukulmaukset
samoin takakulmaukset. Hyvä karvapeite, liikkuu erittäin hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
Vozdukh Vremeni Milana FI13656/15

Löysässä kunnossa esitetty, hieman pitkärunkoinen narttu. Hyvät pään linjat ja huulikulma, hyvä
purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula, erittäin pehmeä selkä tänään, hyvät kulmaukset. Löysät
ranteet ja käpälät, hyvä harlekiiniväri. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta kovin löysästi edestä
ja takaa.
NUO EH2
AVOINLUOKKA
Athene FI16629/11
Koolta ja mittasuhteilta oikea narttu, jonka kallon tulisi olla tasaisempi ja otsapenger selkeämpi,
hyvä purenta, silmät & korvat. Hyvä kaula ja selkälinja, niukat etukulmaukset, riittävät
takakulmaukset, hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto, käpälät saisivat olla tiiviimmät. Hyvä väritys,
liikkuu leveästi edestä, riittävällä askelpituudella.
AVO EH1
Jättiläisen Edda Pink FI39806/13
Vielä hieman korkearaajaisen vaikutelman antava narttu, jolla hyvä pään linjat ja huulikulma, hyvä
purenta & silmät, korvat saisivat asettua kauniimmin. Hyvä kaula ja säkä, vielä hieman pehmeä
selkä, hyvä rintakehän syvyys ja eturinta. Riittävä luusto, hyvät käpälät, hieman luisu lantio.
Liikkuu lyhyellä askeleella ja ylälinja on takakorkea ja häntä nousee liian paljon.
AVO EH2
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Istar B'seba FI48298/04
9,5 v veteraani, jolla erinomainen vahvuus ja mittasuhteet, hyvät pään linjat ja huulikulma. Hyvä
kaula, nyt jo hieman pehmeä selkälinja, oikein kulmautunut, hyvä luusto, käpälät saisivat olla
kootummat. Erinomainen eturinta ja runko, liikkuu ikäisekseen hyvin.
VET ERI2 SA PN3
Jättiläisen Pioni FI38433/07
8 v, hyvin säilynyt veteraani, kallo saisi olla tasaisempi, muuten hyvät pään linjat, hyvä huulikulma
ja purenta, hyvä korvat. Riittävä kaula, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, joskin hieman
yläpainoa. Hyvät kulmaukset, luusto ja käpälät, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin.
VET ERI1 SA PN2 VASERT ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
Ryhmä rodunomaisia koiria. Kaikilla oikeat mittasuhteet, hyvä luustot, vahvat rungot, joukossa 2
hyvin säilynyttä veteraania. Hyvä saavutus, onnittelut kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV

sininen
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Danemanian Chosen Pearl To Lha'D FI35573/14
Tyylikäs, ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori-ikäinen narttu, jolla hieman takaluisu kallo, hyvä
kuono ja huulikulma, purenta ja silmät ja kaula ja ikäisekseen hyvä ylälinja. Niukat etukulmaukset,
hyvät takakulmaukset, riittävä runko ja luusto, hyvät käpälät. Epävakaat liikkeet vielä, ylälinja saa
suoristua.
JUN ERI1
VETERAANILUOKKA
Danemanian Questa Pearl FI28106/07
Koolta ja mittasuhteilta erinomainen, hyvät pään linjat ja huulikulma, hyvät silmät ja korvat. Hyvä
kaula, hieman pehmeä ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä luusto ja käpälät. Oikein
kulmautunut, ikä näkyy jo hieman karvapeitteessä. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin.
VET ERI1 ROP-VET

