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tuomari: Leikola-Walden Reia
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET¨
PENTULUOKKA
Alder Glade’s Costner FI30570/19
Mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin kehittynyt pentu, hyvä pään pituus, vielä loiva
otsapenger, kauniit silmät, hieman ilmavat korvat. Hyvä luusto, kaunis kaula ja ylälinja,
hieman niukasti kulmautunut edestä, normaalisti takaa. Lupaava runko, tasapainoiset
liikkeet, hyvä väri, hyvä luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Oberon FI19054/19
Kookas 11 kk, tyylikäs juniori, hyvä pään pituus, vielä pitkä loiva otsapenger, tummat
hieman avonaiset silmät, päässä lupaavat linjat, toivoisin tummemman maskin. Hyvä
kaula, lupaava säkä, sopiva luusto, niukasti kulmautunut edestä, normaalisti takaa,
ikäisekseen riittävä runko. Liikkuu löysästi edestä, hieman lyhyt lantio, liikkuu ok, hieman
epävarmat eturaajat. Hyvä karva ja luonne.
JUN EH3
Chic Carelia’s Optimus Prime FI19051/19
Sopivan kokoinen, vielä kovin ilmava juniori, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään linjat,
vielä loiva otsapenger, hieman avonaiset silmät, turhan voimakkaat huulet. Hyvä kaula,
kovin etuasentoinen lapa katkaisee niskalinjan, sopiva luusto, runko saa syventyä ja
vankistua. Lyhyt luisu lantio, liikkuu lyhyin korkein askelin. Kovin kehitysvaiheessa,
erinomainen väri, miellyttävä luonne.
JUN EH4
Euro Power My Boy FI17076/19
Kookas, mittasuhteiltaan oikea, vielä hieman ilmava, vahva hyväilmeinen pää, jossa melko
hyvät linjat, voimakkaat huulet. Hyvä kaula, sopiva luusto, niukemmin kulmautunut edestä,
kuin takaa, runko saa luonnollisesti vielä syventyä ja vankistua, hieman luisu lantio näkyy
liikkeessä, tässävaiheessa takakorkea, erinomainen väri ja luonne.
JUN EH2
Jutlander’s Big Deal DK04665/2019
Ryhdikäs, hyvin kehittynyt juniori, riittävä pään pituus, voimakkaat otsaluut ja takaluisu
kallo, hieman pyöreät avoimet silmät. Vahva luusto, erinomaiset käpälät, vielä
etuasentoinen lapa, lupaava runko, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen vankka
takaosa. Kauniit tasalaatuiset liikkeet, hyvä väri ja luonne ja väri.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA

Chic Carelia’s National Treasure FI46527/18
Tyylikäs, ryhdikäs uros, lupaavalinjainen pitkä pää, hyvä ilme, hyvä kaula, sopiva luusto,
niukemmin kulmautunut edestä, kuin takaa. Toivoisin pidemmän rintakehän, liikkuu
löysästi mennen tullen, kaipaa kovasti itseluottamusta, ystävällinen, hyvä väri.
NUO H
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
Mittasuhteiltaan linjakas uros, oikealinjainen hyväilmeinen pää, hyvä kaula, säkä ja
ylälinja. Erinomainen luusto ja käpälät, hyvä runko, turhan luisu lantio, muuten hyvin
kulmautunut takaa. Toivoisin huomattavasti voimakkaamman ja tehokkaamman takaaskeleen, erinomainen väri ja luonne.
VAL ERI2
Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
Tasapainoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, oikealinjainen hyvälinjainen pää, kaunis
kaula, säkä ja ylälinja. Hyvä luusto, erinomainen runko ja eturinta. Liikkuu hieman leveästi
takaa, riittävällä askelmitalla sivusta, erinomainen väri, turkki ja luonne.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Euro Power King Of Finlandia FI17818/17
Mittasuhteiltaan oikea, linjakas pitkä pää, loiva otsapenger, hieman ilmavat korvat. Sopiva
luusto, niukasti kulmautunut edestä, normaalisti takaa. Toivoisin tilavamman ja pidemmän
rintakehän. Liikkuu kovin korkein etuaskelin, hyvin takaa, hyvä väri ja luonne.
VAL ERI3
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Alder Glade’s Shakira FI33402/18
Tyylikäs nuori narttu, oikealinjainen pää, vielä loiva otsapenger, hyvät korvat, kaunis kaula,
sopiva luusto, kovin suora olkavarsi. Hyvä runko, hieman pehmeä ylälinja, hyvin
kulmautunut takaa. Liikkuu löysästi edestä, erittäin hyvin takaa, ylälinja pettää liikkeessä,
hyvä väri ja luonne.
NUO ERI2
Alder Glade’s Shania FI33401/18
Vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet, riittävä pään pituus, hyvä huulilinja, ilmavat korvat.
Hyvä kaula ja säkä, sopiva luusto, kääntää mielellään eturassuja sisäänpäin. Erinomainen
runko ja hyvä takaosa, voisi liikkua hieman tehokkaammin takaa. Väri ok, hyvä luonne ja
väri.
NUO ERI1
Euro Power Lotto FI32613/18
Tyylikäs narttu, pitkä pää, jossa lupaavat linjat, kaunis kaula, sopiva luusto, niukasti
kulmautunut edestä, melko voimakkaasti takaa. Lupaava runko, kaipaa kovasti

itseluottamusta. Liikkuu hieman epävarmasti takaa, sivusta joustavasti, mutta tänään kovin
jännittynyt, hyvä väri.
NUO EH3
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Treasure FI20643/18
Linjakas, tyylikäs narttu, oikealinjainen miellyttäväilmeinen pää. Kaunis kaula ja ylälinja,
hieman suora olkavarsi, sopiva runko, hyvä takaosa, tasapainoiset liikkeet, hyvä väri,
luonne ja esiintyminen.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
7 v, tyylikäs narttu, oikealinjainen pää, hieman kevyt kuono ja kapea alaleuka, hyvä kaula
ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa, riittävä rintakehä, joka voisi
olla pidempi. Ikä alkaa jo näkyä, kevyet liikkeet, hyvä luonne.
VAL ERI2
Love-Dane’s Kiss Of North FI38432/16
Vahva linjakas narttu, oikealinjainen pää, erinomaiset suuret hampaat. Kaunis kaula ja
säkä, hyvä luusto, riittävästi kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa, erittäin tilava runko,
joka voisi olla hoikempi. Saisi liikkua tahokkaammin, erinomainen väri ja luonne.
VAL ERI1
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia’s
3:sta eri yhdistelmästä, eri-ikäisiä tyypikkäitä, hyvät päänlinjat, etuosan rakenteeseen voisi
kiinnittää huomiota miellyttävät luonteet, erinomaiset värit.
KASV1 KP ROP-KASV

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Natrolite Of Diamond FI53623/18
Mittasuhteiltaan oikea, vielä kovin kehitysvaiheessa oleva uros, riittävä pään pituus, loiva
otsapenger, voimakkaat huulet, avonaiset silmät. Hyvä kaula, vahva luusto, niukasti
kulmautunut edestä, rungon tulee syventyä, hieman luisu lantio. Vielä epävakaat liikkeet,
väri ok, iloinen luonne.
JUN EH1
Jättiläisen Philadelphus Coronarius FI27922/19

JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Grand Oak’s Man O’war FI27952/18
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Isidorus Jay FI33036/15
Linjakas uros, jolla hyvät mittasuhteet, pitkä pää, jossa loiva otsapenger, hyvä kaula ja
säkä, sopiva luusto, niukasti kulmautunut edestä, käpälät voisivat olla tiiviimmät. Riittävä
runko ja takakulmaukset, hieman lyhyt lantio. Liikkuu kapeasti mennen tullen, kevyesti
sivusta, hyvä väri ja luonne.
AVO ERI1
Jättiläisen Loitsun Laakeripuu FI16251/17
Keskivahva uros, riittävä pään pituus, loiva otsapenger, hieman avoimet silmät,
aavistuksen vino purenta. Hyvä kaula, riittävä luusto, niukemmin kulmautunut edestä kuin
takaa. Rintakehä voisi olla pidempi. Liikkuu kovin löysästi mennen tullen, riittävällä
askelmitalla, hyvä väri ja luonne.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Genedda Ègoïste FI55763/14
VAL POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Finskilän Dubheasa FI27356/19
10 kk, tässä kehitysvaiheessa kovin kevyt ja epätasapainoinen, riittävä pään pituus, kovin
kapea alaleuka, alakulmahampaat ahtaasti asettuneet. Kevyt luusto, erittäin suorat
etukulmaukset, taipumusta köyristää voimakkaasti selkäänsä, kovin lyhyt ja luisu lantio.
Riittävä rungon tilavuus, mutta lyhyt rintakehä, kaipaa kovasti aikaa, vinttikoiramainen
olemus tällä hetkellä, hyvä väri, ystävällinen luonne.
JUN T
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

Sininen

UROKSET
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Karpaattienkello FI33561/18
NUO POISSA
NARTUT
VALIOLUOKKA
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Oikealinjainen elegantti narttu, kaunislinjainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja
kulmaukset, tilava runko. Liikkuu ahtaasti takaa, riittävällä askeleella sivusta, hieman luisu
lantio näkyy liikkeessä. Erinomainen väri ja luonne.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

