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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
15 kk, hyvä kokoinen, vahvaluustoinen uros, erinomaiset mittasuhteet, hyvin kehittynyt
pää, erinomaiset pään linjat, kaunis, kuiva, voimakas kaula. Iäkseen hyvin kehittynyt, pitkä
rintakehä, lantio voisi laskea vähemmän ja tassut voisivat olla isommat.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
Nerian Euro Power Granada FI40250/17
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Euro Power Kid Of Lone FI17821/17
18 kk, vahvaluustoinen, hyvin kehittynyt uros, jolla pää vielä kehittymässä, kaunis sivusta
katsottuna, mutta edestä katsottuna vielä vähän kapea. Kaunis ilme, erinomainen kaula,
säkä & ylälinja. Erinomaisesti kehittynyt, syvä rintakehä, liikkuu voimakkaasti ja
tasapainoisesti.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Chill Giant’s Cognac Hennessy FI46281/16
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Red Rublev Nietzsche FI56155/15
3-vuotias, vahvaluustoinen, isokokoinen uros, uroksen pää, missä kuono-osa voisi olla
voimakkaampi & silmäluomet tiiviimmät. Kaunis kaula, säkä & ylälinja, hyvin kehittynyt
pitkä runko, tasapainoisesti kulmautunut sekä edestä että takaa. Toivoisin enemmän
joustavuutta ranteisiin, liikkuu tasapainossa.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
9 kk, hyvän kokoinen, hyvin kehittynyt narttupentu, jolla kauniit linjat, rodunomainen pää,
tummat silmät, erinomainen purenta. Vahva silti elegantti kaula, selkä tarvitsee vielä

vahvistua, hyvin kehittynyt, pitkä & tilava rintakehä, erinomaisesti kulmautunut edessä &
takaa. Liikkuu tasapainossa, pitkällä askeleella.
JUN ERI2 SA PN4
Samuraiwood’s Olga Kurylenko FI45527/17
16 kk, hyvän kokoinen, vahvaluustoinen, erinomaiset pään linjat, oikeanmuotoiset, tummat
silmät, erinomainen vahva purenta, korvat vielä lentelee. Vahva kaula, erinomainen
ylälinja, riittävä syvä, erinomaisesti pitkä rintakehä. Einomaisesti kulmautunut edestä,
takaa haluaisin reiden olevan hieman pidempi, liikkuu pitkällä askeleella, edestä
katsottuna tarvitsee vielä vahvistua.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT
NUORTENLUOKKA
Euro Power Karamelli FI17825/17
Hyvän kokoinen, vahvaluustoinen narttu, jolla pää kesken kehitystä, tummat silmät, kaunis
ilme. Erinomainen kaula & säkä, selkä voisi olla vahvempi, erinomainen eturinta,
rintakehän syvyys & pituus. Erinomaisesti kulmautunut edessä, niukasti takaa, mikä näkyy
myös liikkeessä, jossa koiran takaosa nousee korkeammalle kuin etuosa.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Red Rublev No Doubt FI56150/15
2-vuotias, oikean kokoinen, hieman kevyt, kaunis pään profiili, tummat silmät, kaunis pään
sivukuva. Vahva kaula, erinomainen selkälinja, hyvin kehittynyt syvä rintakehä, eriomainen
eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut, tosi tiivis purenta, jossa kasiinit ovat tehneet
itselleen pesän ylähuuleen tavalla, joka ei haittaa koiraa (vasemman puoleinen).
AVO ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
2,5 vuotias, vahvaluustoinen narttu, kaunis sivukuva, oikealinjainen pää, tummat silmät,
erinomainen purenta, pää voisi olla hieman kookkaampi. Erinomainen kaula, säkä &
ylälinja, jonka säilyttää myös liikkeessä. Syvä rintakehä, joka on tosi pitkä, erinomaisesti
kulmautunut, erinomainen eturinta, liikkuu kauniisti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Lomonosov FI16255/17

19 kk, hyvin kehittynyt, vahvaluustoinen uros, erinomainen koko, vahva uroksen pää, jossa
silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, erinomainen purenta. Erinomainen ylälinja, syvä
rintakehä, joka voisi olla pidempi, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä.
Haluaisin vahvemmat takaraajat, joissa reiden tulisi olla voimakkaampi. Liikkuu takaahtaasti ja ilman riittävän voimakasta työntöä, värimerkit voisivat olla siistimmät.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Grande Gremin’s I Did It Whit mihavan FI36304/16
1-vuotias, hyvän kokoinen, vahvaluustoinen, vahva uroksen pää, silmät voisivat olla
tummemmat, erinomainen purenta. Kaunis kaula & säkälinja, vahva selkä, syvä, tilava
rintakehä, rintalasta voisi olla pidempi. Erinomaisesti kulmautunut edessä & takaa, liikkuu
tasapainoisesti.
AVO ERI2 SA PU3 VASERT
Nordic Giant’s Hot Gibson Guitar SE10433/2016
Kaunis, hyvän kokoinen, vahvaluustoinen, erinomaiset pään linjat, silmät voisivat olla
tummemmat. Erinomainen kaula, säkä & ylälinja. Erinomainen eturinta, rintalasta voisi olla
pidempi, erinomaiset joustavat ranteet. Erinomaisesti kulmautunut edestä sekä takaa,
liikkuu pitkällä sivuaskeleella, voisi olla puhtaampi tullessa.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
2 vuotias, erinomainen koko, vahva luusto, vahva uroksen pää, tummat silmät,
silmäluomet voisivat olla hieman kiinteämmät, erinomaiset pään linjat. Erinomainen ylälinja
seistessä sekä liikkeessä, vahva, tilava runko, erinomainen eturinta. Tasapainoisesti
kulmautunut, sääri voisi olla voimakkaampi ja laajempi, antaen työntövoimaa takaosalle.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Hé Oui FI38170/17
14 kk, tyylikäs nuori narttu, vahvaluustoinen, kaunis nartun pää oikeilla linjoilla. Kaunis
kaula & säkälinjat, selkä voisi olla vahvempi. Hyvin kehittynyt rintakehä, missä rintalasta
voisi olla pidempi, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä, reisi ja sääri voisivat
olla voimakkaammat takaa, väri voisi olla hieman puhtaampi.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT
Genedda Inouï Succés FI42052/17
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Taliekin Elita One FI30652/17

19 kk, vahvaluustoinen, hyvä muotoinen narttu, kaunis nartun pää, hyvillä linjoilla, silmät
voisivat olla hieman tummemmat, vahva purenta. Erinomainen ylälinja seistessä,
liikkeessä selkä voisi olla vahvempi. Hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta, tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu pitkällä askeleella ja hyvällä työntövoimalla, tykkää hieman liikaa
ruoasta.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Genedda Gåteau D’anniversaire FI48182/16
2,5 vuotias, hyvän kokoinen, vahvaluustoinen narttu, hyvälinjainen pää, riittävän tummat
silmät. Vahva kaula, hyvin kehittynyt säkä, syvä, tilava rintakehä, erinomainen eturinta.
Hyvin kulmautunut edestä, joustava ranne, sääri ja reisi voisivat olla voimakkaammat.
AVO ERI1 SA PN4
VALIOLUOKKA
Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
6-vuotias, kevyen vaikutelman jättävä, vahvaluustoinen pää, syvälle asettuvat silmät,
kantaa korvia ruusuna. Erinomainen kaula & säkä, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta.
Pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu pitkällä askeleella, kaipaisin takaosaan
lisää työntövoimaa.
VAL ERI1 SA PN2

Sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Genedda Grand Prix FI48181/16
2-vuotias, kaunis kokonaisuus, hyvä koko, vahva luusto, voimakas uroksen pää, jossa
silmät voisivat olla hieman tummemmat, erinomainen purenta. Erinomainen kaula, säkä &
ylälinja, erinomainen tilava pitkä rintakehä. Erinomainen eturinta, tasapainoisesti
kulmautunut, liikkuu pitkällä, maatavoittavalla askeleella, hyvällä työntövoimalla.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Jewel Of Blue Diamonds FI44394/17
Vuoden vanha, erinomaisesti kehittynyt, kaunis nartun pää, silmien väri täsmää 100 %
turkkiin. Erinomaiset pään linjat, kaunis kaula & säkälinja, selkä tarvitsee hieman aikaa
vahvistuakseen. Erinomainen eturinta, rintalasta voisi olla pidempi, tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu tasapainossa.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

AVOINLUOKKA
Tosca Vom Frankenland VDH/DDC129579
Hyvän kokoinen, voimakas narttu, voimakas pää, silmien väri täsmää turkkiin, hyvät pään
linjat, vähän liikaa löysää nahkaa leuan alla. Voimakas tilava rintakehä, josta on kadonnut
eleganttisuus, erinomainen eturinta, erinomaiset kulmaukset edessä, voimakkaat
takaraajat, joka näkyy voimakkaana työntövoimana takaliikkeessä. Tykkää liikaa omasta
ruoasta.
AVO ERI2
Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
2-vuotias, hyvän kokoinen, vahvaluustoinen, silmien väri täsmää turkkiin, silmäluomet
voisivat olla enemmän tiiviit. Vahva kaula, erinomainen ylälinja seistessä, syvä rintakehä,
voisi olla pidempi. Tykkää ruoasta, liikkuu tasapainossa, samansuuntaiset liikkeet mennen
tullen.
AVO ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskoho Podvorya FI20960/10
VET POISSA

