ERIKOISNÄYTTELY 20.9.2015 Hämeenkyrö
Tuomarit Annegret Splinter, Saksa (AS) ja Marjo Järventölä (MJ). Saksalaiset arvostelut kääntänyt
Tuija Mäkinen.

LYHYTKARVAISET
Urospennut 5-7kk (MJ)
Sorman Elmo Mittasuhteiltaan lupaava pentu, jolla hyväasentoiset raajat. Varsin lupaava pään
profiili. Riittävä voimakkuus päässä. Oikea purenta. Hyvä kaula. Luonnollinen pennun ylälinja. Ikää
vastaava rintakehän tilavuus. Lupaava etuosan rakenne. Takaosa vielä hankalassa kehitysvaiheessa
ja koira seisoo mielellään takaraajat allaan. Hyvä luuston voimakkuus. Liikkuu sopivalla
askelpituudella. Oikea karvanlaatu- ja väri. Miellyttävä käytös. PPEK1

Narttupennut 5-7kk (MJ)
Mammutz Love Himmel Narttupentu, jolla varsin lupaava raajakorkeus. Lupaava kallon malli.
Pitkähkö kuono, joka voisi olla täyteläisempi. Hyväasentoiset korvat. Alaleuka saa leventyä. Vielä
kovin kapea runko. Etuasentoiset lavat & kovin jyrkkä lantio. Erinomainen raajojen voimakkuus.
Liikkuu hyvällä askelpituudella. Häntä kiertyy turhankin ylös liikkeessä. Oikea karvanlaatu & kaunis
väri. Takaosan tulee vahvistua ja jäntevöityä. Hyvä käytös. PPEK2
Sorman Estelle Hyvin tasapainoisesti rakentunut narttupentu, jolla lupaavat mittasuhteet
kauttaaltaan. Feminiininen pää, jossa hyvä profiili & riittävä leveys ikäisekseen. Hyvä kaula ja
rodunomainen ylälinja. Ikää vastaava rintakehän tilavuus. Hyväasentoiset, voimakkuudeltaan sopivat
raajat. Riittävät etu-, hyvät takakulmaukset. Vallan erinomainen pennun liikunta, kun malttaa. Oikea
karvanlaatu ja väri. Ystävällinen käytös. PPEK 1 KP ROP-PENTU BIS-2-PENTU

Urokset junioriluokka (MJ, jos ei muuta mainita)
Axberna Raimond Vaikuttavan kokoinen uros, jolla hyvä raajakorkeus. Kallo saisi olla leveämpi
sivuilta. Hyvä otsapenger, Kuono saisi olla kauttaaltaan täyteläisempi. Tässä vaiheessa pään löysä
nahka erityisesti huulissa ja leuassa häiritsee yleisilmettä. Hieman matala-asentoiset korvat. Hyvä
kaula. Lupaava selkä. Lyhyt, jyrkkä lantio ja häntä nousee. Vahvaluustoiset raajat. Hyvä askelpituus
ja liikunnan tulee jäntevöityä. Hyvä karvanlaatu ja väri. Löysät silmäluomet. Ystävällinen. JUN H
Breezy Blizzard Hollywood Tasapainoisesti kehittynyt uros, jolla hyvä raajakorkeus. Vahva,
oikeanmallinen uroksen pää. Hieman syvällä sijaitsevat silmät. Vahva kallo. Oikea pään malli. Hyvä
ylälinja. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Muutoin lupaava rintakehä. Vahvat riittävästi kulmautuneet
raajat. Hyvä askelpituus. Etuliike vielä löysä. Vahva, oikeanlaatuinen karva. Rauhallinen käytös. JUN
ERI JUK4
Mammutz Love Fenix Hyvänkokoinen, raajakorkeudeltaan erinomainen uros, jolla lupaava uroksen
pää. Erinomainen pään profiili & kallon malli. Hyvä kaula. Hyvä, tiivis ylälinja. Rintakehän etuosa saisi
olla täyteläisempi. Muutoin lupaava rintakehä. Hyvä raajan luusto. Takaosa saa vielä voimistua.
Liikkeessä takatyöntö saisi olla parempi. Etuliikkeessä vielä löysyyttä. Oikea karvanlaatu ja väri. Vielä
kovin vallaton, mutta ystävällinen. JUN EH
Para Bull Sokka Irti Tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään profiili &
kallon malli. Vahva kuono. Valitettavasti tässä vaiheessa alaleuka hieman vino ja lievää alapurentaa.
Hyvä ilme. Vahva kaula. Tiivis ylälinja. Lupaava rungon voimakkuus. Vahvat riittävästi kulmautuneet
hyväasentoiset raajat. Sujuvat liikkeet. Hyvä karva & väri. Moitteeton käytös. JUN EH
Ramsan Maestro Messi Tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla ok raajakorkeus. Oikea pään profiili.
Hyvä kallon malli. Hieman löysät luomet. Lievä alapurenta. Rodunomainen ylälinja. Ikää vastaava
rungon tilavuus. Riittävät raajakulmaukset. Vahva luusto. Saisi liikkua paremmalla askelpituudella.
Hyvät etu- ja takaliikkeet. Hyvä karvanlaatu ja väri. Miellyttävä käytös. JUN EH

Ramsan Majesty Kafka Sopivan voimakas uros, jolla hyvä raajakorkeus. Hyvä pään voimakkuus ja
malli. Oikea purenta. Rodunomainen ylälinja. Vahva kaula. Ikää vastaava rintakehän tilavuus.
Hyväasentoiset, vahvat raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä löysästi. Hyvä karvanlaatu ja
väri. Varma käytös. JUN ERI JUK3
Ramsan Memory Voimakkuudeltaan erinomaisen lupaava uros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva pää.
Kallossa hieman pyöreyttä. Silmät voisivat olla tummemmat. Vahva kuono. Hyvä kaula. Lupaava
ylälinja. Ikää vastaava rungon tilavuus. Vahva raajaluusto. Liikkuu varsin erinomaisella
askelpituudella. Hyvä karvanlaatu ja väri. Vielä kovin kuriton kehässä, tarvitsee harjoittelua. JUN ERI
JUK2
Saint Caterva Aston Vaikuttavan kokoinen uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Mahtava pää
tuloillaan. Silmät voisivat olla tummemmat. Oikea purenta ja hyvänkokoiset hampaat. Rodunomainen
ylälinja. Ikää vastaava rintakehän tilavuus. Vahvat hyväasentoiset raajat. Rintakehän etuosa saisi olla
täyteläisempi. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Häntä hieman nousee. Oikea karvanlaatu ja väri.
Ystävällinen käytös. JUN ERI JUK1 SA PU1 SERT ROP-JUNIORI ROP BIS-2 (tuomari AS)

Urokset nuorten luokka (AS)
Navilotosh Egypt 20-kk suurikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, silmät
keskiruskeat hieman avoimet ja hieman syvällä sijaitsevat. Näkyvissä olevat purulihakset.
Tarkkaavaisena korvat hyvin kannetut. Hyvä rinnan leveys ja -syvyys. Suora selkälinja, hieman
laskeva lantio. Seistessä takaraajat oikea-asentoiset, sujuva liikunta, hieman rauhaton selkä. Häntä
liian korkealla, kiertyy selälle. NUO EH NUK1
Saint Verna Dazzling Dittybopper 19-kk, tanakka uros, jolla vielä oikeat mittasuhteet. Urosmainen
pää, missä paljon ryppyjä. Silmät tummat ja hyvin syvällä sijaitsevat. Rinnan leveys ja -syvyys oikeat.
Epätasainen purenta, melko pienet etuhampaat. Vahvat eturaajat, yhdensuuntaiset seistessä. Suora
selkä, hieman laskeva lantio. Takaraajat hieman alla. Hidas ja nopea liikunta hieman vaivalloista.
NUO EH NUK2

Urokset avoin luokka (AS)
Jii-Teen Rekku Epätasainen purenta. 6-v uros, jolla hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää,
otsapenkereen toivoisin selvemmäksi. Silmät hieman avoimet, tarkkaavaisena korvat hyvin kannetut.
Tasainen kuononselkä, voimakas pigmentti. Kaunis säkä, suora selkälinja, hieman laskeva lantio.
Takaraajoissa oikeat kulmaukset, hieman ulospäin kääntyneet tassut. Hitaassa ja nopeassa
liikkeessä työntöä, mutta kinnerahdas, hieman löysät kinnernivelet. AVO ERI AVK1
Jii-Teen Yas Sakima 2,5-v mahtava uros. Voimakas pää, missä liian voimakkaat rypyt. Tummat
silmät, mutta hyvin syvällä sijaitsevat ja hieman avoimet. Rinnan leveys ja -syvyys vielä oikea.
Voimakkaat eturaajat. Oikea eturaaja voimakkaasti ranteesta taipunut ja ulospäin kääntynyt.
Voimakas selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajat seistessä oikea-asentoiset, mutta
voimakkaasti ulospäin kääntyneet tassut häiritsevät kannukset. Liikunta edessä ja takana estynyttä.
Erittäin pyörivä selkä. AVO H

Urokset valioluokka (AS)
Homér Od Strázcu Hor 6-v, suurikokoinen uros, jolla pieniä heikkouksia rakenteessa. Ikäisekseen
vielä oikea purenta. Rinnan leveys ja -syvyys ikää vastaava. Voimakkaasti hieman nouseva selkälinja,
hieman lyhyt lantio. Hyvin tarkkaavainen. Tummat silmät, hieman syvällä sijaitsevat. Vaikuttava pää,
hyvin kannetut korvat, oikea kuonon pituus. Hieman pyöreä kirsu, avoimet, laajat sieraimet.
Takaraajat kohtuullisesti kulmautuneet, seistessä oikea-asentoiset. Erittäin ihastuttava olemus.
Liikunta ikää vastaava, vielä melko sujuvaa. VAL ERI VAK2
Kleinbarons Iceman Tasapurenta. 4-v keskikokoinen uros, jolla melko oikeat mittasuhteet. Pään
toivoisin urosmaisemmaksi. Voimakas, hieman pyöreä kuononselkä. Otsapenkereen pitäisi olla
merkitympi, hieman litteä kallo. Tarkkaavaisena hyvin kannetut korvat. Rinnan leveys ei aivan oikea,
hieman liian syvä. Voimakkaat eturaajat, ulospäin kääntyneet tassut. Suora selkälinja, hieman lyhyt

lantio. Takaraajat kohtuullisesti kulmautuneet, hieman ulospäin kääntyneet tassut. Hidas ja nopea
liikunta oikea. VAL EH VAK3
Navilotosh Celebration 6-v uros, jolla oikea rakenne. Urosmainen pää. Tummat silmät, hieman
syvällä sijaitsevat. Voimakas kuono-osa, sopivat huulet. Rinnan leveys ja -syvyys oikea. Voimakkaat,
pitkät eturaajat. Kaunis selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajat seistessä oikea-asentoiset.
Ikäisekseen erittäin sujuva, maatavoittava liikunta, missä hyvä työntö. Hyvin hoidettu, miellyttävä
olemus. VAL ERI VAK1 SA PU2

Urokset veteraaniluokka (AS)
Grapevine Maine Rakenteeltaan sopusuhtainen &tasapainoinen uros, jolla oikea pään malli. Vahva
kuono. Selvä otsapenger. Vahva, hyväasentoinen kaula. Hyvä rungon voimakkuus & ylälinja. Riittävät
etu-, melko voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Oikea karva. Valkoinen
voisi olla paikoitellen puhtaampi. Muuten hyvä väri. Hyväkuntoinen, hieman vallaton veteraani. VET
ERI VEK1 SA PU3 VASERT VSP-VETERAANI

Nartut junioriluokka (MJ)
Jaiha Des Geants Du Liebenstein Sopusuhtaisesti kehittynyt juniorinarttu, jolla lupaava voimakkuus.
Erinomainen pään profiili. Oikea kallon malli. Hyvä kuonon vahvuus. Hyvä, tiivis ylälinja. Ikää
vastaava runko. Hyväasentoiset raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Oikea karvanlaatu. Valkoinen
saisi olla paikoitellen puhtaampaa. Muuten hyvä väri. Varma käytös. JUN ERI
King-Baronen's Alice Tasapainoisesti kasvanut, vielä luonnollisesti kovin pentumainen juniori
(10kk). Tässä vaiheessa pää hieman pieni suhteessa kokonaisuuteen. Lupaava pään profiili. Hieman
pyöreät silmät. Voisivat olla tummemmat. Lupaava ylälinja ja rungon tilavuus. Riittävä raajaluuston
voimakkuus. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Pentumainen karva. Hyvä väri. Ystävällinen käytös. JUN
EH
Navilotosh Ibiza Kooltaan ja voimakkuudeltaan erinomainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja
sopusuhtainen rakenne. Hyvä, vahva nartun pää tuloillaan. Erinomainen ylälinja. Tasapainoiset
kulmaukset. Liikkeessä oikea askelpituus. Etuliikkeet vielä löysät. Hyvä karva & väri. Ystävällinen
käytös. JUN ERI JUK1 SA VSP-JUNIORI
Noëlle Du Grand Blettay Kauttaaltaan hyvin feminiininen narttu, jolla ikää & kokonaisuutta vastaava
rungon tilavuus. Eturinta saa täyttyä. Kaunispiirteinen, liioittelematon pää, jossa oikea ilme. Tiivis
ylälinja. Sopiva raajaluuston voimakkuus. Sujuva sivuliikunta. Edessä vielä löysyyttä. Oikea
karvanlaatu. Hyvä lihaskunto. JUN ERI
Ramsan Mandalay Blizzard Sopivasuhtaisesti rakentunut narttu, jolla lupaava runko. Hyvä pään
profiili. Oikea kallon malli. Erinomainen purenta. Hyvä kaula ja kaunis ylälinja. Tasapainoisesti
kulmautuneet, hyväasentoiset raajat, Sujuva liikunta. Erinomainen askelpituus. Oikea karvanlaatu ja
väri. Varma käytös. JUN ERI JUK2 SA
Ramsan Melissa Varsin vahva juniorinarttu, jolla hyvä raajakorkeus ja sopusuhtainen rakenne.
Vahva nartun pää. Voimakas kuono. Oikea kallon malli. Rodunomainen ylälinja. Hyväasentoiset
raajat. Sujuva liikunta. Hyvä askelpituus. Hyvä karva ja väri. Ystävällinen käytös. JUN ERI JUK4
Saint Caterva Afrodita Rungon voimakkuudeltaan lupaava narttu. Hyvä pään profiili. Kuono saa
voimistua. Vahva kaula. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio. Riittävä raajaluuston voimakkuus. Eturinta
saa vielä täyttyä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Takapotkun tulee voimistua. Häntä kiertyy melko
voimakkaasti selälle. Hyvä karvanlaatu. Valkoinen voisi olla puhtaampaa. Muutoin kaunis väritys.
Varma käytös. JUN EH
Saint Caterva Armina Mittasuhteiltaan & raajakorkeudeltaan erinomainen narttu. Sopusuhtainen
rakenne. Kaunis pään profiili ja oikea kallon malli sekä kuonon voimakkuus. Silmät voisivat olla
tummemmat. Rodunomainen ylälinja. Ikää vastaava rungon tilavuus. Riittävä raajaluuston
voimakkuus. Sujuvat liikkeet. Hyvä karva ja väri. Varma käytös. JUN ERI JUK3

Nartut nuorten luokka (AS)
Jii-Teen X O Cuvier 1,5-v, kookas narttu, jolla ei ole aivan oikeat mittasuhteet. Narttumainen pää,
hieman isot korvat. Keskikokoiset ja liian avoimet silmät. Suora, voimakas kuononselkä, liian
voimakkaat huulet ja avoimet huulitaskut. Erittäin voimakkaat purulihakset, löysää nahkaa päässä.
Sisäänpäin kääntyneet eturaajat, ulospäinkääntyneet tassut seistessä. Suora selkälinja, laskeva
lantio. Kohtuullisesti kulmautuneet takaraajat. Seisoessa häiritsevät voimakkaat kannukset.
Voimakkaita ? ongelmia selässä ja siitä johtuen erittäin estyneet liikkeet, voimakkaasti ?
Kinnernivelet. NUO H
Mountbarry Bernadette Tasapurenta. Keskikokoinen, 20-kk narttu joka on hyvin rakentunut.
Tyypillinen, narttumainen pää, lempeä ilme. Päähän sopivat huulet, oikein kannetut korvat. Silmät
tummat ja hyvämuotoiset. Rinnan leveys ja -syvyys oikea. Kaunis säkä, yhdensuuntaiset eturaajat.
Hieman pehmeä välikämmen. Voimakas selkälinja. Oikea-asentoiset takaraajat. Hidas ja nopea
liikunta ilman mainittavaa heikkoutta. Selän pitäisi olla kiinteämpi. NUO ERI NUK1 SA
Navilotosh Europe 22-kk, suuri narttu, jolla lievä alapurenta. Korkeat raajat. Tyypillinen, hieman
kevyt nartun pää. Avoimet, hieman syvällä sijaitsevat silmät. Tarkkaavaisena korvat oikein kannetut.
Rinnan leveys ja -syvyys ikää vastaava. Selkälinja hieman nouseva. Hieman laskeva lantio.
Takaraajat oikein kulmautuneet. Hidas ja nopea liikunta ei täysin sujuvaa. Nostaa ajoittain häntänsä
liian ylös. NUO EH NUK2

Nartut avoin luokka (AS)
Backmeadow's Brunhilde Tasapurenta. 2-v keskikokoinen narttu, joka lähes oikein rakentunut.
Tyypillinen nartun pää, hyvin kannetut korvat, päähän sopiva otsapenger, hieman leveä kallo. Silmät
tummat ja hyvämuotoiset. Rinnan leveys ja -syvyys oikea. Hieman pitkä selkälinja. Lyhyt lantio,
kaunis säkä. Takaraajat oikea-asentoiset. Hidas ja nopea liikunta oikea, hyvä työntö. AVO ERI AVK1
SA PN2 VASERT
Barrygårdin Camelia Tasapurenta. 3,5-v narttu, niukasti keskikokoinen. Narttumainen pää, oikein
kannetut korvat. Keskiruskeat, hieman suuret silmät, oikeat silmäluomet. Yhdensuuntaiset eturaajat,
hieman leveä seistessä. Suora selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajat kohtuullisesti
kulmautuneet. Seistessä häiritsee voimakkaat kannukset. Nopea ja hidas liikunta oikea, voisi olla
hieman enemmän työntöä. AVO ERI AVK3
Grapevine Roadrunner Tasapurenta. 5-v narttu, joka hieman siro, oikea rakenne. Narttumainen pää,
hieman litteä kallo. Kantaa korvat hyvin. Silmät tummat ja hyvä muotoiset. Rinnan leveys ja -syvyys
oikea. Suora selkälinja, hieman vaaka-asentoinen lantio. Takaraajat hyvin kulmautuneet. Liikkuu
oikein, melko vakaa selkä, hyvä työntö. AVK ERI AVK2
Jii-Teen Riitu Oikea purenta. 6-v, massava narttu, jolla voimakas pää. Silmät tummat, hieman
avoimet. Rinnan leveys hyvä, mutta liian syvä. Hieman nouseva selkälinja, hieman laskeva lantio.
Takaraajat kohtuullisesti kulmautuneet. Hieman leveä seistessä. Nopea ja hidas liikunta oikea, työntö
kuitenkin hieman puutteellinen. AVO EH
Jii-Teen Ulla Karoliina Epätasainen purenta, ei kosketusta. Lähes 4-v tanakka narttu, jolla ei oikeita
mittasuhteita. Voimakas pää, missä voimakkaasti kehittyneet purulihakset. Silmät syvällä ja avoimet.
Eturaajat sisäänpäin kääntyneet, tassut ulospäin. Suora selkälinja. Takaraajat hieman jäykät ja alle
sijoittuneet, voimakkaasti ulospäin kääntyneet tassut. Kinnernivelet ovat ongelmana takaraajojen
hitaassa liikkeessä. Nopeassa liikkeessä hieman paremmat. AVO EH AVK4
Jii-Teen X O Chantre 18-kk narttu, jolla tasapurenta. Keskikokoinen, mittasuhteet eivät aivan oikeat.
Voimakas nartun pää, missä löysää nahkaa ja voimakkaasti avoimet silmät. Tarkkaavaisena kantaa
korvat oikein. Eturaajat jäykät ja hieman sisäänpäin kääntyneet. Hieman nouseva selkälinja.
Takaraajat välillä jäykät ja välillä leveällä seistessä. Nopea ja hidas liikunta takaraajoilla erittäin
heikkoa. AVO H
Jii-Teen Yoluta Sooleawa Alapurenta. Kookas, liian massava narttu, jolla vahva pää, hieman
ylityyppiä. Silmät hyvin avoimet ja punertavat. Päässä hyvin voimakkaita ryppyjä. Rinnan leveys ja-

syvyys ei aivan oikein. Eturaajat hieman sisäänpäin kääntyneet. Voimakas selkälinja, lyhyt laskeva
lantio. Takaraajat voimakkaasti kulmautuneet, tassut ulospäin kääntyneet. Hidas ja nopea liikunta
kovin estynyttä ja ilman työntöä. AVO H
Sorman Donna Oikea purenta. 4-v, keskikokoinen narttu. Hieman massava ruumiinrakenne, kevyt
luusto. Narttumainen pää. Tummat, mutta avoimet silmät. Kantaa korvat oikein. Rinnan leveys jasyvyys vielä oikea. Takaraajat kohtuullisesti kulmautuneet. Koira passaa sekä hitaassa että nopeassa
liikkeessä. AVO H

Nartut valioluokka (AS)
Backmeadow's Bellatrix 2-v narttu, jolla oikea rakenne ja tyypillinen nartun pää. Silmien muoto
oikea, oikea purenta. Voimakas kuononselkä. Kantaa korvat hyvin. Rinnan leveys ja-syvyys oikea.
Oikea selkälinja, hyvä otsapenger. Takaraajat kohtuullisesti kulmautuneet, hieman leveällä seistessä.
Sujuva liikunta hyvällä työnnöllä. Rauhallinen selkä. VAL ERI VAK2 SA PN3
Blancolin Pepper Mint 4,5-v keskikokoinen narttu, jolla vahva luusto. Epätasainen purenta.
Voimakas pää, jossa liian voimakkaita poimuja. Rinnan leveys ja syvyys oikea. Voimakas selkälinja.
Hyvät takaraajojen kulmaukset, hieman leveä seistessä. Tummat, hieman syvällä sijaitsevat silmät.
Sujuva liikunta, hieman rullaava selkä. VAL ERI
Frida Du Val Du Morakopf 5,5-v hyvin kookas narttu, jolla voimakas pää. Voimakkaita poimuja.
Tummat silmät, oikeat luomet. Rinnan leveys ja syvyys oikea. Voimakas selkälinja, hieman tasainen
lantio. Takaraajat kohtuullisesti kulmautuneet, seisoo oikein. Hidas ja nopea liikunta välillä oikea.
Tarvitsee hieman enemmän työntöä. VAL ERI
Grapevine Raindrop Saksipurenta, 5.v niukasti keskikokoinen narttu, jolla oikea rakenne ja
tyypillinen nartun pää. Oikeat, tummat silmät. Suora kuono-osa, vahvat värimerkit. Korvat oikein
kannettu. Rinnan leveys ja syvyys ok. Voimakas selkälinja, kaunis lantio. Hyvät takakulmaukset.
Seisoo oikein. Sujuva, maatavoittava liikunta, rauhallinen selkä. VAL ERI VAK4
Haikulan Bingo 4-v narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Tyypillinen, narttumainen pää. Kantaa korvat
oikein. Silmät tummat, hieman syvällä sijaitsevat, silmäluomet lähes oikeat. Rinnan leveys ja syvyys
oikein. Suora selkälinja. Takaraajat kohtuullisesti kulmautuneet, seisoo oikein. Erittäin kaunis ryhti.
Riittävän oikea liikunta, rauhallinen selkä. VAL ERI VAK3
Hilja Du Val Du Morakopf Epätasainen purenta. 2-v kookas narttu, jolla voimakas pää. Otsapenger
saisi olla hieman merkitympi, jonka vuoksi hieman lattea otsa. Tummat silmät, hieman syvällä
sijaitsevat. Silmäluomet eivät aivan oikeat. Rinnan leveys ja syvyys oikea. Voimakas selkälinja.
Kohtuullisesti kulmautuneet takaraajat. Hidas ja nopea liikunta ilman mainittavaa heikkoutta. VAL ERI
Isabel Vom Messelstein Lievä, kosketuksellinen alapurenta. 4-v narttu, jolla oikea rakenne.
Tyypillinen, narttumainen pää. Tummat silmät, toivotut silmäluomet. Rinnan leveys ja syvyys oikea.
Voimakas selkälinja, hieman lyhyt lantio. Takaraajat oikein kulmautuneet. Sujuva, oikea liikunta, hyvä
työntö. VAL ERI VAK1 SA PN1 SERT FI MVA VSP
Sorman Donja Saksipurenta. 4-v hieman kevyt rakenteinen narttu, jolla narttumainen pää. Tummat
silmät ja oikeat silmäluomet. Hieman alas kiinnittyneet korvat jotka kantaa oikein. Rinnan leveys ja
syvyys oikea. Luusto runkoon sopiva. Suora selkälinja. Oikeat takakulmaukset. Nopea ja hidas
liikunta oikein, hyvä työntö. VAL ERI
Toffe Loffe's Just Another Night Oikea purenta.6-v narttu, melko tanakka rakenne. Mittasuhteet ei
aivan oikeat. Korvat alas kiinnittyneet eikä oikein kannetut. Rinnan leveys vielä oikea, syvyyttä pitäisi
olla enemmän. Hieman nouseva, lyhyt selkälinja, laskeva lantio. Hieman alle sijoittuneet,
voimakkaasti kulmautuneet takarajat. Nopea ja hidas liikunta hieman vaivalloista, ilman työntöä. VAL
EH

Nartut veteraaniluokka
Flore Du Koubba De La Frasse Upeassa kunnossa esitetty hyvin tasapainoisesti rakentunut,
voimakkuudeltaan erinomainen narttu. Kaunisilmeinen pää, jossa oikea profiili & malli. Vahva kaula.

Rodunomainen ylälinja. Hyväasentoiset raajat. Sujuva, pitkäaskelinen liikunta. Oikea purenta.
Hyvänkokoiset hampaat edelleen. Erinomainen karvan laatu ja väri. Tasapainoinen kokonaisuus. VET
ERI VEK2 SA (MJ)
Grapevine Marigold Ihastuttava veteraaninarttu, joka esitetään upeassa kunnossa. Ihanteellinen
voimakkuus rungossa. Vahva nartun pää, jossa erinomainen profiili ja malli. Vahva kaula.
Rodunomainen ylälinja. Hyväasentoiset raajat. Liikkuu hyvin rodunomaisella tyylillä ja pitkällä
askeleella voimakkaalla takapotkulla. Hyvä karvanlaatu ja väri. Varma käytös. VET ERI VEK1 SA
PN4 ROP-VETERAANI BIS-1-VETERAANI (AS)

Kasvattajaluokka (AS)
Grapevine (Roadrunner- Raindrop – Maine- Marigold) Kasvattajaluokan pitäisi antaa samanlainen
kuva koirista, sukupuolileiman pitäisi myös olla selvä. Tämä ryhmä ilmentää juuri näitä ominaisuuksia.
Siinä on nähtävissä yhtenäisyys sekä ero uroksen ja narttujen välillä. KASV1 KP BIS-KASVATTAJA
Ramsan (Majesty Kafka-Memory- Mandalay Blizzard- Melissa ) Tässä ryhmässä on kaksi urosta ja
kaksi narttua, urosten sukupuolileima on selvä. Kuitenkaan tämä ryhmä ei ole aivan yhtenäinen
ulkomuodoltaan. Siksi toinen sija. KASV2 KP

Jälkeläisluokka (AS)
Barrygårdin Camelia FI31191/11 (Majesty Kafka-Memory- Mandalay Blizzard-Melissa) Äiti ja neljä
jälkeläistä , jotka ovat erilaisia niin kooltaan kuin osittain ulkomuodoltaankin. JÄLK2 KP
Grapevine Maine FIN45126/07 (Backmeadow´s Bellatrix ja Brunhilde, Grapevine Roadrunner ja
Raindrop) Isä ja neljä jälkeläistä, joista kaksi 4-v ja kaksi 2-v, mutta kaikilla kuitenkin samanlainen
olemus ja ulkonäkö. JÄLK1 KP

PITKÄKARVAISET
Urospennut 5-7kk (MJ)
Belicher Absolute Victory Raajakorkeudeltaan ja mittasuhteiltaan lupaava urospentu. Lupaava pää,
jossa jo selkeä sukupuolileima. Kiva ilme. Hyvä kaula. Hyvin jyrkkä lantio. Iänmukainen rintakehän
vahvuus. Vahva raajaluusto. Liikkeissä riittävä askelpituus. Takaliikkeet tässä vaiheessa kovin
kapeat. Lupaava karva ja väritys. Ystävällinen. PPEN Camaro Alsani Giants Tässä vaiheessa hieman matalaraajaisen vaikutelman antava vahva, kovin
löysä urospentu. Hyvä pään profiili. Suuret, hyväasentoiset korvat. Hieman takakorkea seistessä.
Vahvat, riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkeessä riittävä askelpituus. Vielä kovin löydä edestä.
Lupaava karva. Hyvä väri tulollaan. Miellyttävä käytös. PPEN –
Lumelaviin Brilliant Kind Of Heart Tasapainoisesti kasvanut, mittasuhteiltaan lupaava urospentu.
Oikea pään profiili. Lupaava voimakkuus. Erinomainen kaula ja ylälinja. Oikeanmallinen, ikää
vastaava rintakehä. Vahvat, hyväasentoiset raajat. Erinomaiset pennun liikkeet. Lupaava karva.
Kaunis väri. Varma käytös. Kaikin puolin varsin lupaava. PPEK1 KP ROP-PENTU PU1-PENTU BIS1-PENTU
Valkoisen Kullan Juksu Mittasuhteiltaan lupaava, nätisti kasvanut pentu, jolla oikea pään profiili.
Viehättävä ilme. Tässä vaiheessa köyristää hieman lanneosaa. Lupaava rintakehä. Vahva
raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Takana kinnerahtautta. Lupaava karva. Väri saa
paikoitellen puhdistua (tummat rajat). Ystävällinen. PPEK3
Valkoisen Kullan Niisku Reippaasti esiintyvä. mittasuhteiltaan lupaava urospentu. Lupaava pään
profiili. Hyvä kaulan asento. Köyristää hieman lanneosaa. Hyvä rintakehän malli. Vahva raajaluusto.
Liikkuu hyvällä askelpituudella. Takapotku saisi olla tehokkaampi. Lupaava karva. Hyvä väri.
Ystävällinen PPEK4
Valkoisen Kullan Tahmatassu Tasapainoisesti kasvanut, mittasuhteiltaan lupaava urospentu, jolla
vahva uroksen pää tulollaan. Ystävällinen, tarkkaavainen ilme. Hyvä kaula. ylälinja ja rungon malli.

Tasapainoiset kulmaukset. Vahva raajaluusto. Tehokas, lupaava pennun liikunta. Lupaava karva.
Kaunis väri tuloillaan. Viehättävä käytös. PPEK2 KP

Narttupennut 5-7kk (MJ)
Calcedonia Alsani Giants Lupaava, voimakas, tasapainoisesti kehittynyt narttupentu, jolla hyvät
mittasuhteet. Oikea pään profiili ja lupaava pään voimakkuus. Viehättävä ilme. Hyvä ylälinja. Lupaava
rungon tilavuus. Vahva raajaluusto. Välikämmenissä hieman pehmeyttä. Tehokkaat pennun
sivuliikkeet. Lupaava karva ja väri. PPEK1 KP PN1-PENTU VSP-PENTU
Lumelaviin Brilliant Love Princess Mittasuhteiltaan, raajakorkeudeltaan lupaava, tasapainoisesti
kasvanut narttupentu. Hyvin feminiininen, profiililtaan erinomainen pää saa vielä leventyä. Hyvä kaula.
Luonnollinen ylälinja. Iänmukainen rungon vahvuus. Hyväasentoiset raajat ja sujuva liikunta. Lupaava
karva. Hyvä väri. Varma käytös. PPEK2 KP
Valkoisen Kullan Primadonna Vahvarunkoinen narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva nartun
pää tulollaan. Viehättävä ilme. Täyteläinen kuono-osa. Köyristää tässä vaiheessa hieman lanneosaa.
Vahvat, voimakkaasti kulmautuneet raajat. Hyvä askelpituus liikkeissä. Takapotku saisi lähteä
tehokkaammin. Lupaava pennun karva. Sievä väri. Varma käytös. PPEK3
Valkoisen Kullan Titi-Uu Hyvin feminiininen, mittasuhteiltaan lupaava pentu, jolla lupaava pään
profiili. Soma ilme. Hyvä pään voimakkuus. Köyristää hieman lanneosaa. Oikea rintakehän malli.
Hyvät etu-, voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Tarvitsee takapotkuun lisää
voimaa. Lupaava karva. Hyvä käytös. PPEK4

Urospennut 7-9kk (MJ)
Gyllenfjells Oskyldige Benjamin Raajakorkeudeltaan, mittasuhteiltaan varsin lupaava, vielä hieman
kapearunkoinen urospentu. Hyvä pään profiili. Kallon ja kuonon tulee leventyä. Hyvä kaula. Hieman
jyrkkä lantio. Riittävät raajakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Takaosan tulee voimistua.
Oikea karvanlaatu. Hyvä väri. Hyvä käytös. PEK1

Narttupennut 7-9kk (MJ)
Gyllenfjells Mathilda Mittasuhteiltaan hyvä, kauttaaltaan feminiininen narttu. Hyvä pään profiili.
Kuono saa leventyä, kuten myös kallo sivuiltaan. Hieman löysät luomet. Hyvä kaula. Rodunomainen
ylälinja. Ikää vastaava runko. Hyvä raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Liikkeiden tulee
vakiintua. Hyvä karva ja väri. Hyvä käytös. PEK2
Haikulan Diamonds Shine Sopusuhtaisesti kasvanut, mittasuhteiltaan ja rungon voimakkuudeltaan
lupaava narttu. Oikea pään profiili & hyvä voimakkuus. Hieman raskaat korvat. Hyvä ylälinja.
Hyväasentoiset raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Lupaava karva. Kaunis, selkeä väri.
Viehättävä, ilmeikäs maski. Hyvä käytös. PEK1 KP PN2-PENTU

Urokset junioriluokka (MJ)
Citykarhun Condor Voimakkuudeltaan lupaava junioriuros, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä
pään profiili ja voima. Seistessä hyvä ylälinja. Eturinta vielä puutteellinen, muutoin hyvä rintakehä.
Riittävästi kulmautuneet, vahvat raajat. Liikkeessä hyvä askelpituus, mutta selkä vielä kovin löysä
liikkuessa. Takapotku saisi lähteä voimakkaammin. Etuliike vielä löysä. Erinomainen karva. Pään
maski saisi olla symmetrisempi. Muutoin hyvä väritys. Ystävällinen. JUN EH JUK3
Citykarhun Credo Mittasuhteiltaan varsin lupaava uros, jolla erinomaisen leveä rintakehä. Joskin
eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Voimakas uroksen pää. Vahva kuono. Hieman löysät silmäluomet.
Hieman luisu lantio. Vahvat, riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkeessä hyvä askelpituus, mutta etu- &
takaliikkeiden tulee vakiintua & voimistua. Oikea karvanlaatu. Hyvä väri. JUN EH JUK4
Comet Vom Baronenschloss Mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla hyvä pään profiili. Kuono voisi
olla hieman leveämpi. Vahva kaula. Ajoittain hieman takakorkea. Hyvät etukulmaukset ja vahvat
eturaajat. Turhan niukat takakulmaukset häiritsevät yleisvaikutelmaa. Liikkeissä takapotkun tulisi olla
huomattavasti voimakkaampi. Hyvät etuliikkeet. Varma käytös. Hyvä väri & karva. JUN EH

Kleinbarons Lucky Luke Vahva, tasapainoisesti kehittynyt uros, jolla vahva, profiililtaan erinomainen
pää, jossa hyvä voimakkuus. Silmät voisivat olla tummemmat ja luomet tiiviimmät. Hyvä selkälinja.
Vahvat raajat. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella sujuvasti. Edessä vielä
löysyyttä. Hyvä karvanlaatu. Merkit voisivat olla paikoitellen puhtaammat. Varma käytös. JUN ERI
JUK1 VSP-JUNIORI
Mammutz Love Ferdinand Vaikuttavan kokoinen, hyvin maskuliininen uros, jolla erittäin voimakas
uroksen pää. Alahuulet turhan löysät. Hyvä ylälinja. Riittävät raajakulmaukset. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Takapotku saisi olla voimakkaampi. Vahva runko. Oikea karvanlaatu. Hyvä väri.
Varma käytös. JUN EH JUK2
Navilotosh Invoice Suuri, raajakorkeudeltaan hyvä uros. Hyvä pään profiili, mutta kallo saisi olla
leveämpi ja kuono täyteläisempi. Hyvä kaula. Lantio saisi olla paremmin asettunut. Lupaava
rintakehä. Riittävät raajakulmaukset. Saisi seistä ja liikkua raajoillaan paremmin. Hieman pehmeä
karva. Valkoinen voisi olla puhtaampaa. Muuten hyvä väri. Pienet hampaat. Oikea purenta. Saisi olla
varmempi käsiteltäessä. JUN H

Uroksen nuorten luokka (AS)
Chopper Road King Epätasainen purenta. 1,5-v, tyypillinen nuori uros, jolla hyvä rakenne. Hyvin
tyypikäs pää. Silmät tummat ja oikeamuotoiset. Kaunis otsapenger, oikea kallo, rinnan leveys ja
syvyys. Voimakkaat eturaajat. Suora selkälinja, oikea lantio. Takaraajojen kulmaus oikea, häntä
erittäin karvainen. Liikunta sujuvaa, tarvitsee hieman enemmän työntöä. NUO ERI NUK1 SA PU3
VASERT
Hannu Helliot De Perabernardo Tasapurenta. 20-kk, hyvä rakenne, voimakas pää. Silmät tummat ja
oikeamuotoiset. Kantaa korvat oikein. Voimakas, hieman pyöreä kuononselkä. Voimakkaat huulet,
avoimet huulitaskut. Rinnan leveys ja syvyys ikäisekseen erinomainen. Voimakas, hieman
neliömäinen selkälinja, laskeva lantio. Takaraajat hyvin kulmautuneet, hieman ulospäin kääntyneet
tassut. Liikkuu hyvin ilman mainittavaa heikkoutta. NUO ERI NUK2

Urokset avoin luokka (AS)
Haikulan Caikkea Selviytymistä Oikea purenta. 2-V, hieman arka uros, jolla erittäin hyvä pää.
Silmät tummat ja syvällä sijaitseva. Tarkkaavaisena kantaa korvat oikein. Kaunis otsapenger. Rinnan
leveys ok, syvyyden pitäisi olla parempi. Voimakkaat eturaajat, jotka toivoisin hieman pidemmiksi.
Kääntää tassuja ulospäin. Voimakas selkälinja, joka hieman nouseva. Hieman laskeva lanne.
Takaraajat voimakkaasti kulmautuneet. Koira ei halua tänään esiintyä, se on hieman pelokas. Hidas
ja nopea liikunta kunnossa. Arkuuden vuoksi Eh. AVO EH AVK2
Hrystalnyi Senbernar Arjen Roben Tasapurenta, suuret etuhampaat. Kookas, hyvät mittasuhteet
omaava uros, jolla vaikuttava pää. Silmät tummat, voisivat olla muodoltaan paremmat. Kaunis
otsapenger, voimakas kallo. Kantaa korvat hyvin. Voimakkaasti erottuvat puremalihakset. Rinnan
leveys ja syvyys oikea. Kaunis selkälinja. Takaraajoissa hyvät kulmaukset, oikea lantio. Hidas ja
nopea liikunta oikea. Hieman kinnerahdas. AVO ERI AVK1 SA PU1 SERT VSP
Rottbear's Connor Epätasainen purenta. 2-v uros, jolla ei ole aivan oikea kokonaiskuva. Voimakas
pää. Silmät tummat ja lähes oikeamuotoiset. Toivoisin voimakkaat eturaajat pidemmiksi. Hieman
löysyyttä eturanteissa. Hieman nouseva selkälinja. Laskeva lantio. Takaraajoissa kohtuulliset
kulmaukset, kääntää hieman tassuja ulospäin. Hidas ja nopea liikunta ei aivan vapaata. Uros osoittaa
hyvin voimakasta suojelutaipumusta. AVO EH AVK3

Urokset valioluokka (AS)
Blancolin Old Hickory Epätasainen purenta, voimakkaasti kuluneet hampaat. 5-v uros, jolla hyvä
rakenne, vielä oikea pää. Silmät tummat ja hyvin syvällä sijaitsevat. Rinnan leveys ja syvyys oikea.
Voimakas säkä. Suora, voimakas selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajoissa oikeat kulmaukset,
seistessä kääntää tassuja hieman ulospäin. Hidas ja nopea liikunta lähes oikea, hieman kinnerahdas.
VAL ERI VAK2

Dein Hards Kudos Of Life Purenta oikea. 2,5-v keskikokoinen uros, jolla vielä oikeat mittasuhteet.
Voimakas, hyvin mustanpuhuva pää. Silmät tummat, syvällä sijaitsevat. Lyhyt, voimakas
kuononselkä. Tasainen, hieman leveä kallo. Suora, voimakas selkälinja, hieman laskeva lantio.
Takaraajoissa oikeat kulmaukset, seisoo hyvin. Hidas ja nopea liikunta oikea, pitäisi olla hieman
enemmän työntöä. VAL ERI VAK3
Donaco Mysterious Gotham City Epätasainen purenta, hyvin pienet etuhampaat. 4-v keskikokoinen
uros, jolla vielä oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää. Silmät tummat ja sijaitsevat syvällä. Voimakas
kallo, tarkkaavaisena kantaa korvat hyvin. Rinnan leveys ja syvyys vielä oikea. Voimakas selkälinja,
hieman laskeva lantio. Hidas ja nopea liikunta oikea. Pitäisi olla hieman enemmän työntöä. VAL ERI
Haikulan Brandy 4-v keskikokoinen uros, jolla oikea purenta. Kaunis, urosmainen pää. Tummat
silmät, lähes oikeamuotoiset. Suora, voimakas kuononselkä, päähän sopivat huulet, jotka hieman
vetäytyvät. Voimakkaat eturaajat, voisivat olla hieman pidemmät. Voimakas selkälinja, laskeva lantio.
Takaraajoissa kohtuulliset kulmaukset. Hidas ja nopea liikunta ei aivan oikea. Heikkoutta
kinnernivelissä. Hieman puutteellinen sukupuolileima. VAL EH
King-Baronen's Zappa Epätasainen purenta, pienet etuhampaat. 4-v keskikokoinen uros, joka vielä
oikein rakentunut. Tyypillinen pää. Lyhyt, voimakas kuononselkä ja pään piirteet. Leveä kallo. Hyvät
korvat. Rinnan leveys ja syvyys oikea. Vahva eturaajojen luusto. Oikea, voimakas selkälinja, hieman
laskeva lantio. Takaraajoissa oikeat kulmaukset. Liikkuu oikein, hieman rullaava selkä. VAL ERI
VAK1 SA PU2
Mironbell's Lord Alejandro 4,5-v uros jolla vielä oikeat mittasuhteet. Kaunis pää, epätasainen
purenta. Leveä, hieman kartiomainen kuononselkä. Kiinnostuessaan kantaa korvat oikein. Tummat
silmät, hyvät luomet. Voimakas selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajoissa voimakkaat
kulmaukset. Hidas ja nopea liikunta lähes oikea. VAL ERI VAK4

Nartut junioriluokka (MJ, jos ei muuta mainita)
Cara Vom Baronenschloss Mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvä rungon
voima ja malli ikäisekseen. Hyvä pään profiili ja oikea voima. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyväasentoiset raajat. Liikkeessä hyvä askelpituus. Takapotku voisi olla
voimakkaampi. Oikea karvanlaatu. Hyvin kaunis väri. JUN ERI JUK1 SA PN1 SERT ROP ROPJUNIORI BIS-1 (AS)
Citykarhun Cakira Vahva juniorinarttu, jolla ok raajakorkeus. Kaunis pään profiili. Kallo tarvitsee vielä
täytettä. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä. Hieman pitkä lanneosa. Hyväasentoiset, vahvat raajat. Hyvä
askelpituus. Karvassa vielä pentumaista pehmeyttä. Hyvä väri. Miellyttävä käytös. JUN ERI
Citykarhun Cheri 10-kuinen tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä
pään profiili. Kallo saa vielä leventyä. Vahva kaula. Lupaava ylälinja. Hyvä rintakehän voimakkuus.
Hyväasentoiset, voimakkuudeltaan sopivat raajat. Pitkäaskelinen liikunta ja erityisen hyvä takatyöntö.
Tarvitsee itsevarmuutta käsittelyyn. Erinomainen karva. Hyvä väri. JUN ERI
Jane Eyre Wielkopolski Bernardyn Varsin tasapainoisesti rakentunut, voimakkuudeltaan lupaava
narttu. Vahva kuono. Kallon tulee vielä leventyä sivuilta. Kaunis kaula ja hyvä, tiivis ylälinja.
Hyväasentoiset, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Pitkäaskelinen, sujuva liikunta. Tänään kovin
niukassa karvassa. Oikea karvanlaatu. Hyvä väri. Varma käytös. JUN ERI JUK4
Kleinbarons La Bamba Vahva, tasapainoisesti rakentunut, varsin sopusuhtainen nuori narttu, jolla
voimakas, malliltaan oikea nartun pää. Hieman löysät luomet. Vähän pitkä lanneosa. Vahvat,
hyväasentoiset raajat. Oikea rungon tilavuus. Sujuvat liikkeet, yhdensuuntaiset edestä ja takaa. Hyvä
karva, Ok väri. Varma käytös. JUN ERI JUK2 SA PN4
Mai Tai Rios Saints Vielä hieman kevyt, raajakorkeudeltaan erinomainen narttu, jolla kaunis ja
liioittelematon nartun pää tuloillaan. Hieman lyhyt lantio. Hyvä raajaluuston voimakkuus. Liikkuu
kevyesti riittävällä askelpituudella. Hyvä karvanlaatu. Selkeä väri. Miellyttävä käytös. JUN EH

Mammutz Love Giant Gemstone Vahvarunkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas,
oikeanmallinen pää, jossa erinomainen ilme. Erinomainen purenta ja hyvänkokoiset hampaat. Vahva
kaula. Hyväasentoiset, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Voisi olla
tiiviimpi. Erinomainen karvanlaatu. Hyvä väri. Varma käytös. JUN ERI JUK3
Mansikkapusun Älliuuppi Tasapainoisesti kehittynyt, kauttaaltaan varsin sopusuhtainen narttu, jolla
hyvä pään profiili ja vahvuus. Hyvä ylälinja. Hyvä rungon vahvuus. Tasapainoisesti kulmautuneet,
hyväasentoiset raajat. Liikkuu erinomaisesti, kun malttaa. Melko pehmeä karva. Kaunis, selkeä
väritys. Ystävällinen käytös. JUN ERI
Para Bull Kuka Keksi Rakkauden Tasapainoinen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Oikea pään profiili.
Hieman pyöreät silmät. Vahva kuono. Tässä vaiheessa alaleuassa hieman vinoutta – toivottavasti
korjaantuu. Hyvä ylälinja ja runko. Vahva-asentoiset raajat. Malttaessaan liikkuu hyvin. Oikea
karvanlaatu ja hyvä rungon väri. Tarvitsee kehäharjoittelua. Ystävällinen käsiteltäessä. JUN EH

Nartut nuorten luokka (AS)
Chopper Heritage Softail Tasapurenta. 18-kk narttu, jolla hyvä rakenne. Tyypillinen nartun pää.
Silmät hyvämuotoiset ja lähes tiiviit. Oikea kuono-osa, hyvä otsapenger. Kantaa korvat oikein. Rinnan
leveys ja syvyys oikea. Yhdensuuntaiset eturaajat. Hyvä, oikea selkälinja, hieman laskeva lantio.
Kaunis säkä. Takaraajoissa hyvät kulmaukset. Sujuva liikunta hyvällä työnnöllä. NUO ERI NUK1 SA
PN2 VASERT
Patricia Alpine Dream Oikea purenta. 16-kk kookas narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Tyypillinen,
hieman kapea nartun pää. Silmät tummat, hieman avoimet ja hieman lähekkäin sijaitsevat. Suora,
voimakas kuononselkä. Hyvä pää. Kantaa korvat oikein. Rinnan leveys ja syvyys ikää vastaava.
Oikea selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajoissa oikeat kulmaukset, mutta seisoo leveästi.
Hidas ja nopea liikunta ei aivan vakaa. NUO EH NUK2
Zoomorf's Fenja Epätasainen purenta. 22-kk, ei aivan oikea rakenne. Tyypillinen, narttumainen pää.
Tummat silmät ja muoto hyvä. Tarkkaavaisena kantaa korvat oikein. Hieman kapea kallo. Rinnan
syvyys oikea, leveys ei aivan oikea. Eturaajat voimakkaasti rungon alla ja kääntää tassuja ulospäin.
Kaunis niskalinja, suora selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajoissa kohtuulliset kulmaukset,
hieman leveä seistessä. Hidas liikunta hyvin jäykkää. Eturaajat astuvat yli. Takaraajojen ongelma on
kinnernivel. Nopea liikunta hieman parempaa. NUO EH NUK3

Nartut avoin luokka (AS)
Bearson Brianna Epätasainen purenta, pienet etuhampaat. 2,5-v narttu, jolla oikea rakenne.
Narttumainen pää. Silmät syvällä sijaitsevat ja hieman luomet sisäänkääntyneet. Suora kuononselkä,
hieman laskeva kirsu. Kantaa korvat oikein. Hieman löysää nahkaa päässä. Yhdensuuntaiset,
voimakkaat eturaajat. Kaunis niskalinja. Suora selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajoissa hyvät
kulmaukset. Sujuvat liikkeet, lähes kiinteä selkä. AVO ERI AVK1
Blancolin New Design Tasapurenta, kuluneet etuhampaat. Voimakas, hieman karkea nartun pää.
Suora kuononselkä, hieman pyöreä kallo. Korvat hieman alhaalla, eikä kanna niitä hyvin. Rinnan
leveys ja syvyys oikea. Suora selkälinja, hieman pitkä lantio. Vahvat, hieman voimakkaat
takakulmaukset, Hidas ja nopea liikunta on heikkoa. Selkä rullaa voimakkaasti. AVO EH AVK3
Citykarhun Belinda Alapurenta. 3,5-v tanakka narttu, jolla kaunis nartun pää. Tummat ja
hyvämuotoiset silmät. Voimakas kuononselkä, kaunis otsapenger, kantaa korvat hyvin. Rinnan leveys
oikea, kovin syvä rinta. Voimakas, suora selkälinja, oikea lantio. Takaraajoissa hyvät kulmaukset,
seistessä kääntää tassuja hieman ulospäin. Eturaajojen ranteissa pientä pehmeyttä. Hitaassa ja
nopeassa liikunnassa heikkoutta sekä edessä että takana. Työntöä pitäisi olla enemmän. Rullaava
selkä. AVO EH AVK4
Haikulan Caikkea Onnea Epätasainen purenta. 2-v narttu, jolla hyvä rakenne. Hieman kapea, mutta
narttumainen pää. Tummat hieman avoimet silmät. Tarkkaavaisena kantaa korvat oikein. Ilmettä
hieman pilaa voimakkaasti täplittyneet ja taaksevetäytyvät huulet. Rinnan leveys ja syvyys oikea.
Voimakkaat eturaajat. Kaunis niskalinja, suora selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajoissa

kohtuulliset kulmaukset, kääntää tassuja hieman ulospäin. Peitsaa hitaassa liikkeessä, nopeassa
oikea askel. Täytyisi olla enemmän työntöä. AVO EH AVK2

Nartut valioluokka (AS)
Blancolin Nightwish Missy Alapurenta, 6-v narttu, jolla hyvä rakenne ja oikeat mittasuhteet. Hieman
kevyt nartunpää. Suora kuononselkä, hyvä otsapenger, kantaa korvat oikein. Rinnan leveys ja syvyys
oikea. Oikea selkälinja, kohtuulliset takakulmaukset. Hieman laskeva lantio. Hidas ja nopea liikunta
oikea. Työntöä pitäisi olla enemmän. VAL EH
Blancolin Ocean Breeze Epätasainen purenta. 5-v tanakka narttu, jolla hieman massiivinen runko.
Melko hyvä nartunpää. Silmät tummat ja muoto hyvä. Otsapenkereen pitäisi olla selvempi, kantaa
korvat oikein. Rinnan leveys ok. Voimakkaat eturaajat pitäisi olla pidemmät. Suora selkälinja, hieman
laskeva lantio. Takaraajoissa kohtuulliset kulmaukset. Hidas ja nopea liikunta ei aivan vapaata,
työntöä pitäisi olla enemmän. VAL ERI VAK3
Blancolin Pandoras Box Tasapurenta, 4-v keskikokoinen narttu, jolla oikea rakenne. Narttumainen
pää. Tummat, hyvin syvällä sijaitsevat silmät. Hyvä otsapenger, hieman pyöreä kallo, korvat
alaskiinnittyneet. Rinnan leveys ja syvyys vielä oikea. Voimakas selkälinja, hieman laskeva lantio.
Takaraajoissa oikeat kulmaukset. Liikkuu oikein, hyvä työntö. VAL ERI VAK2
Buffball Cayanne Cera Voimakas tasapurenta. Keskikokoinen narttu, jolla vahva luusto. Tyypillinen,
narttumainen pää. Voimakas, hieman kartiomainen kuononselkä. Leveä kallo, korvat hieman alhaalla
ja hyvin karvaiset. Rinnan leveys ja syvyys vielä oikea. Suora, voimakas selkälinja, hieman laskeva
lantio. Takaraajoissa kohtuulliset kulmaukset. Hidas ja nopea liikunta oikea, mutta hieman
kinnerahdas. VAL ERI VAK1 SA PN3
Citykarhun Akira Tasapurenta, alhaalla hampaat pienet. 4-v tanakka narttu, jolla lyhyet raajat.
Tyypillinen, narttumainen pää. Leveä, voimakas kuononselkä, hyvä otsapenger, hyvät korvat. Silmät
tummat hyvämuotoiset, mutta hieman syvällä. Voimakkaat eturaajat pitäisi olla pidemmät. Hieman
nouseva selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajoissa kohtuulliset kulmaukset, seisoo hieman
leveästi, Hidas ja nopea liikunta oikea, mutta työntöä pitäisi olla enemmän. VAL ERI
Haikulan Ambrosia Alapurenta, 5-v tanakka narttu, joka mittasuhteiltaan rajatapaus. Tyypillinen,
narttumainen pää, kartiomainen kuononselkä, hieman leveä kallo. Kantaa korvat hyvin. Rinnan leveys
vielä oikea. Hieman nouseva selkälinja, hieman laskeva lantio. Takaraajoissa kohtuulliset kulmaukset.
Hidas ja nopea liikunta ilman työntöä ja hieman kinnerahdas. VAL EH
Hrustalnyi Senbernar Apolinariya Walter Tasapurenta, voimakkaat hampaat. 2-v kookas narttu,
jolla narttumainen pää. Silmät keskiruskeat ja avoimet. Suora kuononselkä, päähän sopivat huulet.
Kantaa korvat väsyneesti. Rinnan leveys ja syvyys vielä oikea. Suora selkälinja, hieman laskeva
lantio. Takaraajoissa kohtuulliset kulmaukset, kääntää tassuja hieman ulospäin. Eturaajat seistessä
hieman ulospäin. Hitaassa liikkeessä etu- ja takaraajat melko ahtaat, nopeassa liikunta hieman
parempaa. Työntöä pitäisi olla enemmän. VAL ERI VAK4

Nartut veteraaniluokka (MJ)
Bernweiler's Unique Star Lähes 11-vuotias, hyvärakenteinen, voimakkuudeltaan erinomainen narttu.
Hyvä pään profiili ja voimakkuus. Vahva kaula. Seistessä hyvä ylälinja. Vahvat raajat. Takaosan
liikkeissä jäykkyyttä. Hieman pehmeä karva. Ruskeat merkit voisivat olla puhtaammat. Arvokas
käytös. VET ERI VEK2
Pikant Sujuvasti liikkuva hyväkuntoinen veteraani, jolla profiililtaan hyvä pää, joka voisi olla leveämpi.
Erinomainen ylälinja. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä rungon tilavuus. Hyväasentoiset raajat. Tänään
niukka, joskin oikealaatuinen karva. Varma käytös. VET ERI VEK1 ROP-VETERAANI BIS-2VETERAANI
St.Herbant Snowwhite Hyvin voimakas, hieman tuhdissa kunnossa esitetty narttu, jolla hyvä pään
profiili ja voima. Vahva kaula. Hyvin jyrkkä lantio. Tilava rintakehä. Riittävät raajakulmaukset. Liikkuu
tänään kovin jäykästi lyhyellä askeleella. Hyvä karvanlaatu ja väri. Miellyttävä käytös. VET EH VEK3

Kasvattajaluokka (AS)
Blancolin (New Design – Nightwish Missy- Ocean Breeze- Pandoras Box ) Ryhmässä 4 narttua,
jotka ovat hyvin erilaisia ulkonäöltään, kuten kooltaan, rakenteeltaan ja päätyypiltään. KASV2 KP
Citykarhun (Condor- Credo- Cakira- Cheri ) Ryhmässä 2 urosta ja 2 narttua, joten
sukupuolileimaltaan ovat erilaiset, mutta tyypiltään samankaltaiset. Sukulaisuus on selvästi
nähtävissä, vaikkakin yhdellä on epäsymmetrinen maski, on yksilö kuitenkin samankaltainen, siksi 1
sija. KASV1 KP BIS2-KASVATTAJA

Jälkeläisluokka (AS)
Blancolin Old Hickory ( Condor- Credo- Cakira- Cheri) Tässä uros 4 jälkeläisensä kanssa, 2 urosta
ja 2 narttua. Hyvin tasainen ryhmä, hyvät rakenteet, kauniit tyypit. JÄLK2 KP
King-Baronen´s Zappa (Chopper Road King ja Heritage Softail, Kleinbarons Lucky Luke ja La
Bamba) Tässä uros 4 jälkeläisensä kanssa kahdesta eri emästä. Uros on lyönyt läpi oman
olemuksensa molempiin pentueisiin sekä uroksiin että narttuihin. Jälkeläiset ovat hyvin
samankaltaisia ja näyttävät hyvin tyypikkäiltä. JÄLK1 KP BIS-JÄLK

BIS-tulokset
BIS 1 Cara Vom Baronenschloss, omistaja Vladimir Pankratyev, Venäjä
BIS 2 Saint Caterva Aston, omistaja Martti Kangur, Viro

BIS-jälk:
BIS 1 King-Baronen´s Zappa, omistaja Kirsi Okker
BIS 2 Grapevine Maine, omistaja Tanja Sillanpää

BIS-kasvattaja
BIS 1 Kennel Grapevine, omistaja Tanja Sillanpää
BIS 2 Kennel Citykarhun, omistaja Heli ja Kosti Määttä

BIS-pentu
BIS 1 Lumelaviin Brilliant Kind Of Heart, omistaja Külli Trauser, Viro
BIS 2 Sorman Estelle, omistaja Tanja Sillanpää

BIS-veteraani
BIS 1 Grapevine Marigold, omistaja Tanja Sillanpää
BIS 2 Pikant, omistaja Maaret Sorjonen
Paras pää Chopper Road King, omistaja Saara Salminen
Paras väri Chopper Heritage Softail, omistaja Jaana ja Iiro Ulmanen
Paras liikkuja Grapevine Marigold, omistaja Tanja Sillanpää
Paras pari Hrustalnyi Senbernar Apolinariya Walter ja Hrystalnyi Senbernar Arjen Roben, omistaja
Nina Venkova, Venäjä

