
Erikoisnäyttelyn 30.8. koirakohtaiset arvostelut
Ranskan kielestä kääntänyt Katriina Vuorinen.

n LYHYTKARVAISET

UROSPENNUT 5–7 kk
1 Saint Verna Dazzling Dittybopper Kaikki 
hampaat, oikea purenta. Kaunis voimakas 
uros, jolla on vahva luusto. Hyvin kulmautu-
nut. Erinomaiset yleismittasuhteet. Kaunis 
ylä- ja alalinja. Kaunis rintakehä ja eturinta. 
Kaunis ja ilmeikäs pää. Leveä kallo. Erinomai-
nen otsapenger. Voimakas kuono. Erittäin 
hyvät tummat silmät ja silmien väri. Erinom. 
maski ja korvat. Kaunis karvapeite. Liikkeet 
erittäin lupaavat. PEK 1 KP VSP-baby
2 Saint Verna Dazzling Dunebuggy Kaikki 
hampaat, oikea purenta. Korkearaajainen. 
Erittäin hyvä luusto. Hyvin kulmautunut. 
Erinomaiset käpälät. Rungonmyötäiset kyy-
närpäät. Erittäin hyvä ylälinja. Kaunis kaula. 
Erittäin hyvä pää ikään nähden. Erinomainen 
otsapenger. Tasainen kuiva kallo. Kaunis 
profiili. Silmien  muoto, väri ja ilme erittäin 
hyvät. Normaali pigmentti. Liikkeet vielä 
pentumaiset ja leikkisät. PEK 2 KP
NARTTUPENNUT 5–7 kk
3 Saint Verna Dazzling Doodlebug Kaikki 
hampaat, tasapurenta. Erittäin kaunis ja 
voimakas narttu. Erittäin hyvä luusto. Hyvä 
rakenne.  Erinom. kulmaukset. Rintakehä 
ja eturinta hyvin kehittyneet. Erinomaiset 
mittasuhteet. Kaunis kaula. Upea pää, jossa 
tummat silmät. Erinom. otsapenger, kallo, 
korvat, kuono, huulet, maski ja väri. Vaivat-
tomat liikkeet. Tulevaisuuden tähti. Erittäin 
lupaava. PEK 1 KP ROP-baby BIS1-baby

NARTTUPENNUT 7–9 kk
4 Mountbarry Bernadette Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Erittäin kaunis, hyväraken-
teinen, kookas ja voimakas narttu, jolla on 
vahva luusto. Feminiininen. Erinomaiset 
yleismittasuhteet. Hyvin kulmautunut. Erin-
omaiset raajat. Hyvänmuotoinen rintakehä. 
Kaunis kaula. Upea pää. Tasainen ja leveä 
kallo. Erinom. otsapenger. Hyvä korvien 
kiinnitys ja asento. Kuono hyvän pituinen ja 
voimakas. Silmät ja ilme tyypilliset. Kaunis 
väri ja maski. Voimakkaat liikkeet. Erittäin 
lupaava tulevaisuus. PEK 1 KP ROP-pentu 
BIS1-pentu
UROKSET JUNIORILUOKKA
5 Backmeadow’s Bacchus 15 kk. Kaikki 
hampaat, oikea purenta. Erinom. kokonai-
suus. Voimakas ja vahvaluustoinen. Erittäin 
hyvät kulmaukset edessä, riittävät takana. 
Erinomaiset käpälät. Rungonmyötäiset 
kyynärpäät. Erinom. ylälinja mutta lantio 
vaakasuora ja hännän kiinnitys ja asento 
hieman korkea. Kaunis kaula. Maskuliininen 
pää, tasainen ja leveä kallo. Erinom. korvat, 
otsapenger ja silmät, mutta kuono ei saa olla 
pidempi. Erinomainen pigmentti, huulet ja 
väri. Voimakkaat liikkeet. JUN ERI 2 SA PU 3
6 Haikulan Caikkea Sinnikkyyttä POIS
7 Jii-Teen X O Maxime 10 kk. Kaikki 
hampaat mutta purenta ei vahva eivätkä 
hampaat kosketa toisiaan.  Keskivahva luus-
to. Eritt. hyvät kulmaukset. Rintakehä hyvin 
kehittynyt. Oikea ylälinja mutta uroksesta 
puuttuu jäntevyyttä, sillä sen kudokset ovat 
löysät. Oikeanlainen kaula mutta runsaasti löy- 
sää kaulanahkaa. Kaunis pään muoto mutta 
huulet ovat roikkuvat ja pehmeät. Kauniit 
silmät. Kaunis väri. Oikeat liikkeet. JUN EH
8 Jii-Teen X O Metaxa 10 kk. Kaikki ham-
paat, oikea purenta. Upea uros ikään näh-
den. Hyvärakenteinen. Erittäin jalo uros, jolla 
kaunis kaula. Erinomainen ylälinja. Erinomai-
set mittasuhteet. Erinomaiset kulmaukset 
ja raajat. Kaunis lantio ja häntä. Kaunis pää. 
Erinomainen tasainen ja leveä kallo. Hyvä 
korvien kiinnitys. Erinomainen otsapenger. 
Hyvän pituinen ja hyvin syvä kuono. Leveä 
kirsu. Tyypillinen maski ja väri. Liikkuu hyvin. 
JUN ERI 1 SA PU 2 vara-sert
9 Jii-Teen X O Meukow Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Erittäin voimakas uros, 
mutta hieman raskas ikäisekseen. Tosi leveä 
rintakehä. Erittäin voimakas luusto. Hyvät 
kulmaukset mutta hieman matala. Erittäin 
löysät    kudokset. Voimakas kaula mutta 
löysää kaulanahkaa. Kaunis urosmainen pää. 
Leveä kallo. Voimakas kuono. Erinomainen 
otsapenger. Kauniit silmät. Huulet erittäin 
runsaat. Ahdas takaa. JUN EH 3
10 Jii-Teen X O Monopol 10 kk. Kaikki ham-
paat, oikea purenta. Voimakas vahvaluustoinen 
uros. Keskikokoinen. Eritt. hyvät lavat. Kinner 
riittävän voimakas. Oikeat mittasuhteet. 
Erinom. ylälinja. Rintakehä hyvin kehittynyt. 
Häntä juuri ja juuri riittävän pitkä, häntä 
asettuu hieman laskevan lantion päälle. Voi-
makas mutta lyhyt kaula. Kaunis ja ilmeikäs 
pää. Leveä kallo. Erinom. otsapenger, kuono 
ja korvat. Kaunis karvapeite ja pigmentti. 
Takaraajojen liike epäsäännöllinen. JUN EH 4
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UROKSET AVOIN LUOKKA
12 Haikulan Bonus POIS
13 Jii-Teen Ronsu Kaikki hampaat, oikea pu- 
renta. Kookas ja voimakas uros. Erinom. yleis- 
mittasuhteet. Vahva luusto. Erinom. raajat 
ja kulmaukset. Kaunis ylä- ja alalinja. Erin- 
omainen rintakehä, eturinta, lantio ja häntä. 
Urosmainen pää. Leveä kallo. Korvien asen- 
to hyvä ja ilme oikea. Tyypilliset silmät. Erinom. 
otsapenger, kuono, huulet, pigmentti ja väri. 
Oikeat liikkeet. AVO ERI 1 SA PU1 sert VSP
14 Jii-Teen Uuno Klami Leveä kuono 
mutta alaetuhampaat ovat pienet ja yl-
häältä puuttuu useita etuhampaita. Erittäin 
voimakas uros, jolla on vahva luusto. Tosi 
leveä rintakehä mutta raajat hieman lyhyet. 
Erinomaiset lavat. Kinner saisi olla vahvempi. 
Voimakas kaula mutta löysää kaulanahkaa. 
Kaunis pää. Erinomainen kallo, otsapenger ja 
kuono. Hyvä korvien kiinnitys. Erinomainen 
pigmentti ja väri. Oikeat liikkeet. AVO ERI 2

UROKSET VALIOLUOKKA
11 Axberna Hieronimo Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Keskikokoinen. Erittäin hyvä 
luusto. Oikeanlainen rintakehä, eturinta hie-
man niukka tähän ikään. Eritt. hyvät kulma-
ukset. Eturaajat hieman ulospäin kääntyvät. 
Erinom. ylälinja, lantio ja häntä. Erittäin hyvä 
pää mutta se voisi olla hieman voimakkaam-
pi urokselle. Kauniit silmät. Erinomainen ot-
sapenger. Eritt. hyvä pigmentti. Sivuliikkeet 
oikeat, edessä kerivät. VAL EH 4
15 Kleinbarons Iceman Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Kaunis, keskikokoinen, 
voimakas ja erittäin vahvaluustoinen uros. 
Erinomaiset yleismittasuhteet. Erinomaiset 
raajat ja kulmaukset. Erinomainen rinta-
kehä ja eturinta. Kaunis pää ja leveä kallo. 
Erinomainen otsapenger. Kauniit silmät. 
Erinomainen kuono. Kaunis väri ja pigmentti. 
Kauniit liikkeet. VAL ERI 1 SA PU 4
16 Grapevine Maine 7-vuotias uros, jolla on 
ainutlaatuinen upea purenta rodulle tähän 
ikään. Tiivisrakenteinen uros. Erinom. raajat. 
Vahva luusto. Hyvät kulmaukset. Erinomaiset 
mittasuhteet. Erinomainen ylälinja. Kaunis 
rintakehä ja eturinta. Kaunis ja ilmeikäs pää. 
Erinomainen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. 
Erittäin kauniit silmät. Hyvän pituinen kuono, 
joka voisi olla hieman voimakkaampi. Voi-
makkaat liikkeet. VAL ERI 2 SA
17 Homér Od Strázcu Hor Kaikki hampaat, 
oikea purenta, mutta pienet etuhampaat. 
Voimakas uros, jolla on hyvin tosi  leveä  
rintakehä ja eturinta. Mittasuhteet ylärajalla 
mutta kuitenkin oikeat ikään nähden. Erin-
omaiset lavat mutta kintereet avoimet. Erin-
omainen ylälinja. Hännän pituus rajatapaus 
kokoon nähden. Keskivahva luusto. Kaunis 
pää ja tyypillinen silmien ilme. Leveä kallo. 
Hyvä korvien asento. Erinomainen otsa-
penger ja kuono. Kaunis karva ja pigmentti. 
Oikeat liikkeet. VAL ERI 3

NARTUT JUNIORILUOKKA
18 Backmeadow’s Brunhilde Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Kaunis, hyvärakenteinen, voi-
makas ja feminiininen narttu.  Erinom. kul- 
maukset. Vahva luusto. Erinom. yleismitta-
suhteet. Kaunis ylä- ja alalinja. Kaunis kaula. 
Erittäin kaunis pää. Erinomainen kallo, kor- 
vat, otsapenger ja kuono. Tummat silmät. 

Erinom. karva ja pigmentti. Voimakkaat ja 
säännölliset liikkeet. JUN ERI 1 SA ROP-jun 
BIS1-jun
19 Jii-Teen X O Carte Moire Leikkaava pu- 
renta. Feminiininen narttu, jolla on erinomai-
set lavat mutta takaosa on vielä kesken ke-
hityksen ja kintereet avoimet. Erinomainen 
rintakehä. Erittäin hyvä luusto. Kaunis pää ja 
kauniit tummat silmät. Erinomainen kallo, 
otsapenger ja kuono. Erittäin hyvä pigment-
ti. Takaosasta puuttuu vielä voimaa ja lantio 
on laskeva. JUN EH 3
20 Jii-Teen X O Chantre Leikkaava purenta. 
10-kuukautinen narttu. Kauniit lavat ja rinta-

kehä mutta takaosan kehitys on vielä kesken 
ja kintereet erittäin avoimet. Kaunis kaula ja 
erittäin kaunis nartunpää. Erinomainen kallo. 
Selvä otsapenger. Erinomainen kuono, silmät 
ja huulet. Kaunis väri. Liikkeissä saisi olla 
enemmän voimaa. JUN EH 2
21 Jii-Teen X O Corona Tasapainoinen 
rakenne. Voimakas, feminiininen ja vahva-
luustoinen narttu. Erinomaiset lavat. Takaosa 
oikein kulmautunut mutta hieman taka-
korkea. Vahva kaula mutta hieman löysää 
kaulanahkaa. Kaunis pää. Erinomainen kallo, 
otsapenger ja kuono. Tummat silmät. Vielä 
hyvin löysä. Kaunis pigmentti ja väri. Takaliik-
keet eivät aivan oikeat. JUN EH
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22 Jii-Teen X O Cuvier 10 kk. Vahva leikkaa-
va purenta. Erittäin voimakas ja vahvaluus-
toinen narttu. Hyvät kulmaukset. Erinom. kä- 
pälät. Kaunis rintakehä. Erittäin hyvä ylälinja. 
Kaunis pää. Erinom. kallo, kuono, otsapenger 
ja pigmentti. Kaunis narttu mutta erittäin 
löysä seistessä ja liikkeessä. JUN EH 4
NARTUT NUORTEN LUOKKA
23 Backmeadow’s Bellatrix Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Kaunis feminiininen ja keski-
kokoinen narttu. Erinom. yleismittasuhteet. 
Hyvät kulmaukset. Vahva luusto. Kaunis ylä- 
ja alalinja. Kaunis kaula. Kaunis pää, jossa on 
tyypilliset kauniit tummat silmät. Erinomai-
nen leveä kallo. Korvat oikea-asentoiset. 

Erinomainen  väri ja pigmentti. Liikkuu hyvin. 
NUO ERI 1 SA PN 2 vara-sert
24 Jii-Teen Yana Sokanon Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Voimakas ja vahvaluustoinen 
narttu. Erittäin hyvät lavat mutta  kintereet 
avoimet ja raajat sisäänpäin kääntyneet. Kau-
nis rintakehä mutta vielä takakorkea. Vahva 
kaula. Erittäin kaunis pää. Erittäin leveä kallo. 
Erinom. otsapenger. Voimakas ja hyvänpitui-
nen kuono. Erinom. korvat. Takaliikkeet voi-
mattomat. Köyristää  lanneosaa. NUO EH 2
25 Jii-Teen Yoluta Sooleawa Kookas narttu, 
jonka hampaat eivät ole purennassa. Tosi le-
veä rintakehä, ja mittasuhteet maksimissaan. 

Oikeat lavat mutta takaraajat erittäin ulos-
päin kääntyvät. Miellyttävä ja voimakas pää. 
Lyhyt kuono. Kuononselkä erittäin nouseva. 
Liikkeistä puuttuu voimaa. NUO EH 3

NARTUT AVOIN LUOKKA
26 Blancolin Pina Colada 3-vuotias narttu. 
Purenta ei vahva. Kaunis yleisrakenne. Erin-
omaiset mittasuhteet. Erittäin hyvät raajat ja  
kulmaukset. Kaunis ylä- ja alalinja. Voimakas 
kaula mutta runsaasti löysää kaulanahkaa. 
Oikea pään profiili, kallo melko tasainen. Kor-
vien kiinnitys liian matala. Päässä voimakkai-
ta ryppyjä, jotka häiritsevät ilmettä. Väri liian 
nokinen. Oikeat liikkeet. AVO EH
27 Grapevine Marigold Kaunis 7-vuotias 
narttu, jolla on erinomainen purenta. Voima- 
kas ja feminiininen. Hyvät kulmaukset. Erin-
om. käpälät. Erinom. mittasuhteet. Kaunis 
ylä- ja alalinja. Kaunis rintakehä  ja  eturinta. 
Kaunis pää. Tasainen ja leveä kallo. Erin-
omaiset korvat, otsapenger, kuono, silmät ja 
pigmentti. Voimakkaat liikkeet. AVO ERI
28 Grapevine Raindrop Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Kaunis keskikokoinen ja 
feminiininen narttu. Tiivis rakenne. Erittäin 
hyvät kulmaukset. Erinom. yleismittasuhteet. 
Erinom. ylälinja ja lantio. Kaunis kaula, Kaunis 
kuiva pää.  Silmät hyvin tummat. Kallo hyvin 
tasainen. Erittäin hyvä otsapenger, Kuono 
hyvän pituinen. Erinom. pigmentti ja kaunis 
karva. Liikkeet säännölliset. AVO ERI 3
29 Grapevine Roadrunner Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Feminiininen hyvärakentei- 
nen narttu. Eritt. hyvät kulmaukset. Erinom. 
yleismittasuhteet. Kaunis ylä- ja alalinja. 
Kaunis rintakehä ja eturinta. Kaunis kaula. 
Erittäin hyvä pää, kallo, korvat, otsapenger, 
ja silmät. Kuono hyvän pituinen, mutta se 
saisi olla voimakkaampi. Kaunis maski ja väri. 
Liikkeet voimakkaat ja säännölliset. AVO ERI
30 Hilja du Val du Morakopf Kaikki ham-
paat, oikea purenta. Pienet etuhampaat. Kau-
nis narttu, jolla on erinomainen yleisrakenne. 
Hyvät kulmaukset. Erinomaiset raajat. Kaunis 
rintakehä ja eturinta. Erinomainen ylä- ja ala-
linja. Kaunis jalo kaula. Upea pää. Voimakas 
ja hyvän pituinen kuono. Erinomainen leveä 
ja tasainen kallo. Erinomainen pigmentti ja 
karvan väri. Kauniit voimakkaat ja säännölli-
set liikkeet. AVO ERI 2 SA
31 Jii-Teen Ukulele Kalima Kaikki hampaat, 
oikea purenta. Pienet etuhampaat. Erittäin 
voimakas narttu. Erittäin vahva luusto mutta 
kuitenkin feminiininen. Erittäin leveä rinta-
kehä. Erinomainen ylälinja. Oikeat mittasuh-
teet. Häntä hieman lyhyt. Voimakas kaula 
mutta paljon löysää kaulanahkaa. Kaunis 
pään rakenne, joka toki näyttää raskaalta 
liiallisen nahan takia. Kuono hyvän pituinen. 
Erinomainen otsapenger. Erinomaiset korvat. 
Kauniit silmät ja pigmentti ja karvan väri. 
Oikeat liikkeet. AVO ERI
32 Jii-Teen Ulla Karoliina Leikkaava pu-
renta, jossa on kaksi etuhammasta vinossa. 
Voimakas narttu, jolla on erittäin kauniit 
lavat, mutta kintereet avoimet. Kaunis rinta-
kehä. Erittäin hyvä ylälinja. Voimakas kaula. 
Erittäin hyvä pää.  Leveä kallo hieman raskas. 
Erinomainen otsapenger. Kuono voimakas 
ja hyvän pituinen. Kauniit silmät. Kaunis pig-
mentti ja väri. Takaliikkeistä puuttuu voimaa. 
Kerii edestä ja on takakorkea. AVO EH

26

25

24

23

22 27

28

29

30

31



33 Jtmaya v.d. Burggravehoeve Erittäin 
voimakas narttu. Kaikki hampaat, oikea pu-
renta. Vahva luusto ja erittäin hyvät kulma-
ukset. Eturaajat hieman kääntyvät. Tosi leveä 
rintakehä ja eturinta. Erittäin hyvä ylälinja 
mutta  laskeva lantio. Kaunis kaula. Pää 
erittäin tyypillinen ja kallo leveä ja tasainen. 
Erinomainen otsapenger. Silmät tyypilliset, 
tummat ja ilmeikkäät. Kuonon hyvän pitui-
nen. Erinomaiset huulet ja maski. Esitetään 
hieman tukevassa kunnossa. AVO ERI
34 Kayta du Grand Blettay POIS
35 Sorman Darling Kaikki hampaat, 
tasapurenta. Kaunis feminiininen ja erittäin 
hyvärakenteinen narttu. Erinomaiset  raajat 
ja kulmaukset. Erinomaiset mittasuhteet. 
Kaunis ylä- ja alalinja. Kaunis kaula. Feminii-
ninen pää. Tummat silmät. Tasainen kallo. 
Erinomainen otsapenger ja korvat. Erittäin 
hyvä kuono ja hyvät huulet ja pigmentti. 
Kauniit säännölliset liikkeet. AVO ERI 4
36 Sorman Donja Kaikki hampaat, oikea 
purenta. Erittäin kaunis, sopusuhtainen ja 
feminiininen narttu. Erittäin hyvä  luusto. 
Hyvät kulmaukset. Erinomaiset käpälät. 
Kaunis ylä- ja alalinja. Erinomainen rintake-
hä ja eturinta. Todella upea pää ja kauniit 
ilmeikkäät silmät. Tasainen kallo. Erinomai-
nen otsapenger. Korvat erittäin hyväasentoi-
set. Kuonon suhteet ihanteelliset ja kuono 
hyvän pituinen. Kauniit huulet. Erinomainen 
pigmentti ja väri. Kauniit liikkeet.
AVO ERI 1 SA PN 1 sert Fi Mva ROP BIS-2
NARTUT VALIOLUOKKA
37 Agnetha od Klásternich Lesla Kaikki 
hampaat, oikea purenta. Voimakas ja feminii-
ninen narttu. Erinomaiset yleismittasuhteet. 
Hyvät kulmaukset. Kaunis rintakehä ja etu-
rinta. Erinomainen ylälinja. Voimakas kaula. 
Kaunis ilmeikäs pää. Erinomainen kallo, 
otsapenger, kuono, silmät ja korvat. Kaunis 
pigmentti ja karva. Liikkuu hyvin. VAL ERI 3
38 Blancolin Långstrump Leikkaava puren-
ta. Kaunis karva. Erittäin voimakas ja hyvä-
luustoinen narttu. Erittäin hyvät  kulmaukset. 
Rintakehä erittäin voimakas, mikä saa koiran 
näyttämään etumatalalta. Erinomainen 
ylälinja. Voimakas kaula mutta paljon löysää 
kaulanahkaa. Erittäin voimakas hieman mas-
kuliininen  pää. Voimakkaita ryppyjä päässä. 
Kallo erittäin leveä. Tosi voimakas kuono. 
Erinomainen otsapenger. Tyypilliset silmät. 
Liikkeet voimakkaat. VAL EH
39 Blancolin Pepper Mint Tasapurenta. Kau- 
nis rakenne ja erinomaiset yleismittasuhteet.  
Erittäin hyvät kulmaukset. Erinom. raajat. 
Kaunis rintakehä ja eturinta. Voimakas kaula. 
Kaunis pää ja erinomainen kallo, otsapen-
ger, silmät ja korvat. Kuono hyvän pituinen. 
Kuonoryppyjä. Kauniit huulet. Maski ja väri.  
Oikeat. erittäin hyvät liikkeet. VAL ERI 4
40 Frida du Val du Morakopf Tasapurenta. 
Kaunis voimakas ja feminiininen narttu. Erin- 
omaiset yleismittasuhteet. Erinom. rintakehä. 
Erinomaiset lavat ja takaosa. Erinom. raa- 
jat. Kaunis ylälinja. Voimakas kaula mutta 
hieman löysää kaulanahkaa. Kaunis ilmeikäs 
pää.. Kauniit silmät. Erinomainen kallo ja  
otsapenger,  kuono ja korvat. Erittäin hyvä 
pigmentti ja väri. Liikkuu hyvin. VAL ERI 2 SA
41 Haikulan Bingo Kaikki hampaat, oikea 
purenta. Kaunis, voimakas ja feminiininen 
narttu, jolla on erinomaiset yleismittasuh-

teet. Vahva luusto. Riittävät ja sopusuhtaiset 
kulmaukset. Erinomaiset raajat. Kaunis ylä- ja 
alalinja. Jalo kaula. Erittäin tyypillinen ja kau-
nis pää ja ilmeikkäät erittäin kauniit silmät. 
Kuono voimakas ja hyvän pituinen. Erin-
omainen otsapenger. Kallo tasainen. Korvien 
kiinnitys hyvä. Erinomainen pigmentti ja väri. 
Säännölliset liikkeet. VAL ERI 1 SA PN 4
42 Karvakatastrooffin Kontaten Kotiin
Purenta ei voimakas, etuhampaat hyvin pie- 
net. Feminiininen narttu. Voimakkaat kulma-
ukset. Rintakehä eritt. voimakas suhteessa 
säkäkorkeuteen. Erinom. ylälinja, lantio ja 
häntä.  Kaunis kaula. Eritt. hyvä pää. Tasainen 
kallo. Voimakas otsauurre ”pilaa” otsapen-
kereen.  Voimakas ja hyvän pituinen kuono. 
Kauniit silmät. Oikeat liikkeet. VAL ERI
NARTUT VETERAANILUOKKA
43 Flore du Koubba de la Frasse 9-vuotias 
narttu fantastisessa kunnossa ikään nähden. 
Erinomainen yleisrakenne. Erinomaiset 
mittasuhteet. Erinomaiset kulmaukset. Voi-
makas luusto. Kaunis ylä- ja alalinja.  Kaunis 
pää ja tummat silmät. Erinomainen kuono. 
Kaunis profiili. Erinomainen otsapenger. 
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Erinomainen kallo ja korvat. Kaunis väri ja 
pigmentti. Erinomaiset liikkeet.
VET ERI 1 SA PN 3 ROP-vet BIS1-vet

KASVATTAJALUOKKA
300 Kennel Grapevine Erinom. yksilöt, joilla 
kaikilla on erinomaiset yleismittasuhteet. Hy- 
vät rakenteet. Hyvät ilmeikkäät päät ja otsa-
penkereet, leveät kallot. Erinomaiset silmät. 
Kauniit karvapeitteet ja selvät maskit. Hyvät 
liikkeet. KAS 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv
301 Kennel Jii-Teen Ryhmä koostuu erittäin 
tyypillisistä yksilöistä, joilla on erittäin punai-
nen karva ja kiinteät rakenteet,  vahvat luus-
tot ja erinom. pään rakenteet ja hyvät silmät. 
Joillakin löysää kaulanahkaa. KAS 2 KP

JÄLKELÄISLUOKKA
500 Axberna Hieronimo Ryhmän yksilöt 
ovat eritt. yhdenmukaisia päiden osalta. Kaik- 
ki ovat voimakkaita rakenteeltaan ja vahva- 
luustoisia. Rintakehät hyvät. Useilla takaosat 
eivät ole riittävästi kulmautuneet. JÄL 2 KP
501 Grapevine Maine Kaunis ryhmä, jossa 
koirilla on kauniit kuivat erittäin tyypilliset 
päät. Erittäin hyvät silmät. Erinomaiset mit-
tasuhteet ja hyvät rakenteet.  Erinomainen 
siitosuros. JÄL 1 KP ROP-jälk BIS1-jälk
502 Jtmaya v.d. Burggravehoeve Narttu-
ryhmä, jossa kaikilla on erittäin kauniit päät, 
kuten emälläkin, mutta kaikki ovat samalla 
tavalla löysiä kuten emä. Hyvät lavat mutta 
takaosat hieman suorat. JÄL 3 KP

n PITKÄKARVAISET
UROSPENNUT 5–7 kk
44 Chopper Fat Boy 5 kk. Erittäin kaunis, 
kookas, voimakas ja vahvaluustoinen uros-
pentu. Erittäin hyvin kulmautunut. Erinomai-
nen rintakehä. Erinomainen ylälinja, lantio 
ja häntä. Kuono vielä kesken kehityksen. 
Erittäin kaunis pää. Erinomainen otsapenger, 
kallo ja voimakas kuono. Oikeat liikkeet. 
Lupaava. PEK 3
45 Chopper Road King Hyvä leikkaava 
purenta. Erittäin hyvä urospentu, kookas ja 
hyvärakenteinen. Erinom. kulmaukset. Vahva 
luusto. Erinom. mittasuhteet.  Kaunis pää 
ja hyvät tummat silmät. Voimakas kuono. 
Erinomainen otsapenger, kallo, korvat, maski 
ja pigmentti. Liikkuu hyvin. Erittäin lupaava. 
PEK 1 KP ROP-baby BIS2-baby
46 Kleinbarons Lucky Luke Leikkaava 
purenta. Sopusuhtainen urospentu. Kaunis 
ylä- ja alalinja. Vahva luusto. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Erinom. mittasuhteet. Kaunis 
pään muoto. Erinomainen kallo, kuono, otsa-
penger ja pigmentti. Silmät hieman vaaleat. 
Liikkuu hyvin. Erittäin lupaava. PEK 2
NARTTUPENNUT 5–7 kk
47 Chopper Heritage Softail Leikkaava pu-
renta. Kaunis narttupentu, kookas ja hyvära-
kenteinen ja hyvin kulmautunut. Erinomaiset 
mittasuhteet. Erinomainen ylälinja ja lantio. 
Kaunis rintakehä ja eturinta. Kaunis kaula. 
Erittäin kaunis pää ja tummat silmät. Erin-
omainen kallo, otsapenger, kuono, korvat. 
Erinomainen maski ja väri. Erittäin lupaava.
PEK 1 KP VSP-baby
48 Kleinbarons La Bamba Leikkaava 
purenta. Kaunis voimakas, vahvaluustoinen 
ja hyvin kulmautunut narttupentu. Erin-
omaiset käpälät. Kaunis pää. Erinomaiset 
mittasuhteet, kallo ja kuono. Erinomainen 
otsapenger, korvat, maski ja pigmentti. Laa-
jat liikkeet. Ylälinja ei ole vielä aivan kiinteä. 
Erittäin lupaava. PEK 2 KP
49 Kleinbarons Lilypad Leikkaava purenta. 
Voimakas ja erittäin vahvaluustoinen narttu-
pentu. Hyvät kulmaukset. Erinomainen rinta-
kehä ja eturinta. Erinomainen ylälinja. Kaunis 
pään muoto. Otsapenger erittäin selvä. Kallo 
vielä hieman pyöreähkö. Voimakas kuono. 
Erinomaiset korvat. Väri on hyväksyttävä 
mutta ei tyypillinen. Kauniit silmät. Erittäin 
lupaava. PEK 3
NARTTUPENNUT 7–9 kk
50 Betty au Moulin de Tallans POIS
51 Sara Od Mikija Hampaat eivät ole puren-
nassa. Erittäin hyvä yleisrakenne, mittasuh-
teet ja kulmaukset. Rintakehä hyvin kehitty-
nyt. Erinomaiset raajat. Kaunis kaula. Kaunis 
pää, tummat silmät ja erinom. pigmentti. 
Oikeat liikkeet. Melko lupaava. PEK 1
UROKSET JUNIORILUOKKA
52 Blancolin Quintis Black Pepper POIS
53 Blancolin Quintis White Pepper 11 kk. 
Purenta ei ole vahva mutta hampaat ovat 
purennassa. Keskikokoinen ja sopusuhtai-
nen uros. Erittäin hyvät lavat ja riittävästi 
kulmautuut takaosa. Erinomainen ylälinja. 
Erinomainen rintakehä. Oikea alalinja. Kaunis 
kaula. Kaunis pään muoto. Leveä ja tasainen 
kallo. Korvat hyväasentoiset. Erinomainen 
otsapenger. Erittäin hyvät huulet. Riittävä 
maski, mutta ei symmetrinen. Silmät hieman 
vaaleat. Liikkuu hyvin. JUN EH 3
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54 Haikulan Caikkea Selviytymistä Erinom.  
leveä kuono. Kaunis ja keskikokoinen uros. 
Erittäin hyvärakenteinen. Erinomaiset kulma-
ukset ja raajat. Erinom. mittasuhteet. Erinom. 
ylä- ja alalinja. Urosmainen pää ja voimakas 
tasainen kallo. Erinomainen otsapenger, 
korvat, silmät ja kuono. Kaunis karva ja 
pigmentti. Erinomaiset laajat ja säännölliset 
liikkeet. JUN ERI 1 SA PU 4 vara-sert



55 Hannu Helliot de Perabernardo 
Leikkaava purenta. Erinomaiset yleismit-
tasuhteet. Voimakas ja jalo uros. Hyvin 
kulmautunut.  Ranteet hieman löysät. 
Kaunis kaula. Kaunis pää. Erinomainen leveä 
kallo ja hyväasentoiset korvat. Erinomainen 
otsapenger. Voimakas kuono. Kuononselkä 
ei saisi olla liian lyhyt. Väri on hyväksyttävä. 
Liikkuu hyvin. JUN ERI 2

UROKSET NUORTEN LUOKKA
56 Bearson Bless The Touch Etuhampaat 
eivät aivan moitteettomat. Hylätty agressiivi-
suudesta tuomaria kohtaan. NUO HYL
57 Dein Hards Kudos Of Life Oikea purenta 
mutta 2 etuhammasta eivät rivissä. Keskiko- 
koinen. Karva erittäin nokinen. Erittäin hyvät 
kulmaukset mutta koira vaikuttaa matalalta. 
Erinom. ylälinja ja käpälät. Hyvin urosmainen 
pää ja kallo leveä ja tasainen. Erinomaiset 
korvat, otsapenger ja kuono. Voimakas mas-
ki, mikä antaa hyvin ankaran vaikutelman. 
Ahdas liikkeessä takaa. NUO EH 1

UROKSET AVOIN LUOKKA
58 Haikulan Brandy 3-vuotias voimakas 
ja vahvaluustoinen uros. Oikea yläleuka, 
alapurenta. Erinomaiset lavat.  Takakulma-
ukset oikeat. Kaunis rintakehä ja eturinta. 
Erinomainen ylälinja. Urosmainen pää. Leveä 
ja tasainen kallo. Erinomainen otsapenger. 
Kuono hyvän pituinen, mutta toivoisin sen 
olevan syvempi. Erinomaiset silmät, pig-
mentti ja väri. Liikkuu hyvin. AVO ERI 4
59 King-Baronen’s Åscar POIS
60 Kultakedon Unelmien Prinssi Kaunis 
keskikokoinen ja erittäin voimakas uros. Le-
veä kuono, leikkaava purenta. Vahva luusto. 
Kaunis rintakehä. Mittasuhteiltaan rajatapa-
us. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset käpälät. 
Erinomainen ylälinja. Kaunis uroksen pää ja 
kauniit silmät. Erinomainen otsapenger. Kuo-
no voimakas kaikilta tahoilta. Kaunis karva ja 
väri. Iloiset liikkeet. AVO ERI 3
61 Pako Palucki Przejar Purenta epätäy-
dellinen, Kaunis uros ja hyvät mittasuh-
teet. Erinomainen yleisrakenne. Tyypilliset 
kulmaukset. Erinomainen ylälinja, lantio ja 
häntä. Kaunis kaula. Erinomainen rintakehä 
ja eturinta. Kaunis pää. Erinomainen kuono, 
otsapenger, silmät, korvat ja pigmentti. 
Erinomainen karvapeite ja väri. Erinomaiset 
liikkeet. AVO ERI 2
63 St.Herbant Hektor Leikkaava purenta. 
Kookas ja kaunis uros. Erinomaiset yleismit-
tasuhteet. Hyvät kulmaukset. Erinomaiset 
käpälät. Erinom. rintakehä ja eturinta. Upea 
pää, vahva ja tasainen kallo. Hyvä korvien 
kiinnitys. Kauniit silmät. Erinom. otsapenger. 
Tyypillinen kuono. Kauniit huulet, otsapen-
ger ja pigmentti. Väri ja karvan laatu tyypilli-
set. Oikeat liikkeet. AVO ERI 1 SA PU 2 sert

UROKSET VALIOLUOKKA
62 Saint Verna Brilliant Bart Alapurenta. 
Kookas, hyvärakenteinen ja hyvin komea 
uros. Voimakas ja jalo. Erittäin hyvät kulmauk- 
set. Erinomaiset yleismittasuhteet. Erin-
omainen ylälinja. Kaunis urosmainen pää.  
Leveä kallo. Erinom. otsapenger. Erinomaiset 
korvat, silmät ja kuono. Erinomainen maski 
ja väri. Valitettavasti karva on liian siistitty. 
Upeat liikkeet. VAL ERI 1 SA PU 1 ROP BIS-1

64 Andranada Sky’s Brightest Star Alapu-
renta. Kookas ja voimakas ja hyvät mittasuh-
teet omaava uros. Vahva luusto. Erinomaiset 
kulmaukset. Kaunis rintakehä ja eturinta. 
Erinomainen ylälinja, lantio ja häntä. Uros-
mainen pää. Kallo leveä ja tasainen. Voima-
kas ja hyvän pituinen kuono. Hyvä korvien 
asento. Erinomaninen otsapenger. Kauniit 
silmät. Riittävä maski. Erinomaiset voimak-
kaat ja säännölliset  liikkeet. VAL ERI 3
65 Donaco Mysterious Gotham City Leik-
kaava purenta. Keskikokoinen ja voimakas 
uros, jolla on vahva luusto. Erittäin hyvin 

kulmautunut. Erinomainen ylälinja, lantio ja 
häntä. Kaunis kaula. Erittäin kaunis uros-
mainen pää ja kauniit silmät. Erinomainen 
kuono. Erinomainen otsapenger. Kaunis 
pigmentti. Erinomainen karva ja väri. Kauniit 
sivuliikkeet, ahtaat edessä. VAL ERI 4
66 King-Baronen’s Zappa Alapurenta. Kau-
nis, voimakas uros. Vahva luusto. Erinomaiset 
yleismittasuhteet. Hyvät kulmaukset.  Erin-
omaiset raajat. Kaunis rintakehä ja eturinta. 
Kaunis urosmainen pää. Erinomainen kuono. 
Erinomainen kallo, otsapenger, korvat ja pig-
mentti. Oikea karva, mutta hieman nokinen. 
Liikkuu hyvin. VAL ERI 2 SA
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67 Mironbell’s Lord Alejandro Pieniko-
koinen uros. Oikea kuono. Erittäin hyvin 
kulmautunut. Toivoisin koiran olevan hieman 
korkeampi. Erinom. ylälinja. Kallo on liian 
pyöreä ja korvien kiinnitys liian matala. Oi-
keat riittävän tyypilliset silmät. Kuono hyvän 
pituinen mutta ei tarpeeksi korkea. Erinomai-
nen pigmentti. Liikkuu hyvin. VAL EH
68 Norbertan Taku Oikea kuono. Kookas 
uros ja oikeat mittasuhteet. Tosi leveä rinta- 
kehä. Erittäin hyvät kulmaukset. Vahva luus-
to. Erinomainen ylälinja mutta lantio hieman 
luisu. Raajat edessä ja takana kääntyvät 
ulospäin. Kaunis pää ja erittäin hyvät silmät. 
Urosmainen kallo. Erinomainen otsapenger. 
Erinomainen kuono. Kaunis karva ja väri. 
Takaliikkeet erittäin epäsäännölliset. VAL EH

UROKSET VETERAANILUOKKA
69 King-Baronen’s Rules The World 
8-vuotias uros. Purenta OK. Erinom. kunto. 
Keskikokoinen. Kaunis karvapeite ja väri  
mutta karva on liian siistitty. Hyvä rakenne. 
Erinom. kulmaukset ja raajat. Oikeat mitta-
suhteet. Erittäin kaunis pää. Erinom. kallo, 
otsapenger, kuono ja korvat. Kauniit tummat 
silmät. Erinomainen väri ja pigmentti. VET 
ERI 1 SA PU 3 ROP-vet BIS2-vet
NARTUT JUNIORILUOKKA
70 Blancolin Quality Touch 11 kk. Keskiko-
koinen ja vahvaluustoinen narttu. Leikkaava 
purenta mutta se on epätäydellinen. Erittäin 
hyvät kulmaukset ja raajat. Rintakehä erittäin 
kehittynyt. Erinomainen ylälinja. Pää erittäin 
pentumainen. Maski riittävä. Riittävä otsa-
penger. Kuono hyvän pituinen mutta se saisi 
olla korkeampi. Iloiset liikkeet. JUN EH
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71 Bright Beauty Adrenalin Rush Alapu-
renta. Erittäin voimakas ja vahvaluustoinen 
narttu, joka voisi olla hieman korkeampi. Tosi 
leveä rintakehä, raajat lyhyet. Voimakas kaula 
mutta liikaa löysää kaulanahkaa. Tyypillinen 
pää ja  leveä kallo. Korvien asento oikea. Erit-
täin hyvät silmät. Hieman löysät kudokset. 
Kaunis maski ja väri. Liikkuu erittäin hyvin. 
JUN EH 4
72 Haikulan Caikkea Onnea Alapurenta. 
Erittäin hyvä koko. Erinomaiset yleismitta-
suhteet. Erinomaiset lavat ja erittäin hyvä 
takaosa. Rintakehä hyvin kehittynyt. Vahva 
luusto. Erinomainen ylälinja. Kaunis pää. Le-
veä ja tasainen kallo. Erinomainen otsapen-
ger. Hyvä korvien asento. Voimakas kuono. 
Voimakas pigmentti. Kaunis karva. Liikkuu 
hyvin. JUN ERI 1 SA
73 Ursula vom Goldachtal Leikkaava 
purenta. Keskikokoinen. Vahva luusto. 
Erittäin hyvät lavat. Takaosa vielä liian suora. 
Erinomaiset yleismittasuhteet. Kaunis kaula. 
Erittäin hyvä pää ikäisekseen. Erinomaiset 
silmät, otsapenger, kallo, kuono ja korvat. 
Kaunis maski. Kaunis väri ja karva. takana.  
Takaosa on  parempi liikkeessä kuin koiran 
seistessä. JUN ERI 2 SA
74 Zoomorf’s Fenja Leikkaava purenta. 
Kaunis hyvärakenteinen narttu. Erinomaiset 
kulmaukset ja mittasuhteet. Erinomainen 
ylälinja. Kaunis rintakehä. Kaunis kaula. Erit-
täin kaunis pää ikään nähden. Kauniit silmät. 
Erinomainen  kuono ja huulet. Otsapenger 
voimakas. Tasainen kallo. Hyvä korvien 
asento. Kaunis maski ja väri. Liikkeet vielä 
pentumaiset. JUN EH
NARTUT NUORTEN LUOKKA
75 Bearson Brianna Oikea purenta. Voima-
kas ja hyvät mittasuhteet omaava narttu. 
Vahva luusto. Erinomaiset kulmaukset ja raa-
jat. Rintakehä erittäin kehittynyt. Erinomai-
nen ylälinja, lantio ja häntä. Kaunis kaula 
erittäin. Kaunis pää. Hyvä silmien muoto, 
väri ja ilme. Erinomainen kallo, otsapenger, 
korvat ja kuono. Kaunis maski. Kaunis karva. 
Erinomaiset liikkeet. NUO ERI 1 SA
NARTUT AVOIN LUOKKA
76 Blancolin Nightwish Missy Alapurenta. 
Kaunis, kookas ja hyvärakenteinen narttu. 
Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin hyvin 
kulmautunut. Erinomainen rintakehä ja etu-
rinta. Erinomainen ylälinja, lantio ja häntä. 
Kauniit silmät. Feminiininen ilme. Erinomai-
nen otsapenger, kallo ja korvat. Erinomainen 
kuono. Erinomainen maski. Erinomaiset 
liikkeet. AVO ERI 1 SA PN 3 sert Fi Mva
77 Blancolin Only Foe Me Leikkaava pu-
renta. Kaunis keskikokoinen, feminiininen  ja 
hyvin kulmautunut narttu. Erinomaiset yleis-
mittasuhteet. Erinomainen rintakehä ja etu-
rinta. Erinomainen ylälinja, lantio ja häntä. 
Kaunis kaula. Erittäin kaunis pää ja tummat 
tyypilliset silmät. Erinomainen otsapenger, 
kuono, kallo ja korvat. Erinomainen maski ja 
väri. Laajat ja säännölliset liikkeet.
AVO ERI 2 SA PN 4 vara-sert
78 Citykarhun Belinda Alapurenta. Voima-
kas ja feminiininen narttu, joka on kuitenkin 
hieman matala. Tosi leveä rintakehä. Erin-
omainen ylälinja, lantio ja häntä. Erinomaiset 
kulmaukset. Voimakas kaula mutta runsaasti 
löysää kaulanahkaa. Erittäin kaunis pää ja 
erinomainen kuono kaikilta osiltaan. Erin-
omainen otsapenger, kallo, silmät ja korvat. 
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Erinomainen maski ja väri. Liikkeiden laajuus 
oikea. Ahdas takaa. AVO ERI 3
79 Haikulan Ambrosia Alapurenta. Erittäin 
feminiininen ja voimakas narttu mutta erit-
täin matala. Hyvät kulmaukset. Erinomainen 
ylälinja, lantio ja häntä. Kaunis kaula. Feminii-
ninen pää ja erinomainen kallo, otsapenger 
ja korvat. Kuono hyvän pituinen mutta siitä 
puuttuu korkeutta. Maski liian runsas. Oikeat 
liikkeet. AVO ERI
80 Kleinbarons Jukebox Leikkaava purenta. 
Hieman pitkärunkoinen ja matala narttu. Pu- 
toaa edestä hieman alas liikkeessä. Hyvät kul- 
maukset. Tosi leveä rintakehä säkäkorkeu-
teen nähden. Erittäin hyvä pää. Leveä kallo. 
Voimakas otsapenger. Kuonosta puuttuu 
korkeutta. Tummat silmät. Maski liian voi-
makas ja väri nokinen. Erinom. takaraajojen 
työntö mutta etumatalat liikkeet edessä.
AVO EH
81 Kleinbarons Kissing Lips Alapurenta. 
Voimakas ja vahvaluustoinen  narttu. Mitta- 
suhteet äärimmäiset. Erittäin hyvät kulma-
ukset. Voimakas rintakehä. Erinom. ylälinja. 
Voimakas kaula. Erittäin kaunis pää ja tyypil-
liset silmät. Ilme korostuu kauniista maskista. 
Erinomainen kuono. Leveä kallo. Kaunis 
karva. Erinomaiset liikkeet. AVO ERI 4
NARTUT VALIOLUOKKA
82 Blancolin One Touch More Oikea puren-
ta. Kaunis feminiininen ja voimakas narttu. 
Erinomaiset raajat ja kulmaukset. Erinomai-
set yleismittasuhteet. Kaunis rintakehä ja 
eturinta. Erinomainen ylälinja. Kaunis kaula. 
Erittäin kaunis pää. Leveä kallo. Erinomaiset 

korvat. Erinomainen otsapenger. Erinomai-
nen kuono kaikilta osin. Kauniit silmät. Erin-
omainen maski ja karvan väri. Liikkuu hyvin.
VAL ERI 1 SA PN 1 VSP
83 Buffball Cayanne Cera Kaunis leikkaava 
purenta. Voimakas, feminiininen ja vahva- 
luustoinen narttu. Hyvät kulmaukset. Erin-
om. raajat ja mittasuhteet. Kaunis ylälinja. 
Jalo kaula. Kaunis pää ja tummat silmät. 
Erinomainen kallo, otsapenger ja kuono. 
Erinomainen maski mutta väri hieman noki-
nen. Liikkuu hyvin. VAL ERI 2 SA PN 2
84 Haikulan Amarante Oikea purenta, 
pienet etuhampaat. Kaunis karva. Voimakas 
ja vahvaluustoinen  narttu. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Hieman ulospäin kääntyvät 
eturaajat. Erinom. ylälinja. Kaunis rintakehä. 
Oikeat mittasuhteet. Erittäin tyypillinen pää. 
Tasainen kallo. Otsapenger voimakas. Tosi 
leveä kuono. Kauniit silmät. Laajat liikkeet.
VAL ERI 4
85 Kleinbarons Jet Set Leikkaava purenta. 
Kaunis voimakas ja feminiininen narttu. 
Kaunis väri. Hyvät mittasuhteet. Hyvät 
kulmaukset. Erinomaiset raajat. Jalo kaula. 
Erittäin kaunis pää ja tummat silmät. Leveä 
ja tasainen  kallo. Erinomainen otsapenger. 
Erinomainen kuono. Erinomainen maski. 
Liikkeet laajat ja säännölliset. VAL ERI 3
NARTUT VETERAANILUOKKA
86 Bernweiler’s Unique Star Purenta ei 
riittävän vahva. Kuluneet hampaat. Kaunis 
voimakas, feminiininen  ja hyvärakenteinen 
narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvät 
kulmaukset. Erinomaiset raajat. Erinomainen 
ylä- ja alalinja. Kaunis pää ja tyypilliset ja 
tummat silmät. Erinomainen otsapenger, 
kuono ja kallo. Upeat liikkeet ikäisekseen.
VET ERI 1 SA VSP-vet
87 Pikant Kaunis purenta ikäisekseen. 
Feminiininen, voimakas ja vahvaluustoinen 
narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvät kul-
maukset. Erinomainen ylälinja. Kaunis rinta-
kehä. Upeasti esiintyvä. Kaunis kaula. Kaunis 
feminiininen pää ja tyypilliset tummat silmät. 
Kaunis maski. Upeat liikkeet mutta saisi olla 
massavampi. VET ERI 2 SA
KASVATTAJALUOKKA
302 Kennel Blancolin Yhdenmukainen 
rodunomainen ryhmä. Erittäin kauniit ja 
ilmeikkäät päät. Yhdenmukaiset rakenteet 
ja mittasuhteet. Neljä korkealuokkaista 
rotumääritelmän mukaista yksilöä, joilla on  
hyvät mittasuhteet. KAS 1 KP ROP-kasv 
BIS1-kasv
303 Kennel Haikulan Neljä voimakasta ja 
vahvaluustoista yksilöä. Kauniit päät mutta 
tyyppi eikä karva ole täysin yhdenmukai-
set. Kaikki yksilöt ovat voimakkaita, hyvin 
kulmautuneita ja hyväraajaisia ja joilla on   
erinomaiset mittasuhteet. KAS 2 KP
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