
Erikoisnäyttely Oulu 31.8.2019 luokkavoittajien arvostelut 

PPEN uros 

1. Mocnys Rockin' With Enzio FI25061/19         VSP PEN 

s.20.03.2019 I. Zinfndel Lengley's Big Papi E. Mocnys Incredibly Zany                              

 

5 months. Lovely sweet head. Nice expression. Good neck, topline and tail. Well angulated. Good coat. Good bone 

and feet. Moved well for the age.   

5 kk. Ihastuttava kaunis pää. Hyvä ilme. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hyvin kulmautunut. Hyvä turkki. Hyvä luusto ja 

jalat. Liikkuu hyvin ikäisekseen. 

 

PEN uros                                                 

1. Strongline's Rock The Boat  FI16387/19                                                                                                         

 s.30.01.2019 I. Shalimar's The Animator E. Strongline's Versace  

7 months. Good size. Lovely head with good shape and eyes colour. Good neck, topline and tail. Well angulated. 

Good bone and feet. A little open in front movement. 

7kk. Hyvä koko. Kaunis hyvänmuotoinen pää ja hyvä silmien väri. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hyvin kulmautunut, 

hyvät jalat. Hieman avoimet etuliikkeet. 

 

PPEN narttu 

1. Strongline's See Me Sparkle FI23106/19                                                           ROP PEN                                                                     

s.25.03.2019 I. Strongline's Rosco E. Strongline's Kissy 

Excellent! I loved this yellow baby. Sweet head and expression. Good dark pigment. Deep through ribs at this young 

age of 5 months. Level topline. Tail coming straight of back. Good bend of stifle. Super bone. Good depth to the coat. 

Lovely example. 

Erinomainen. rakastan tätä keltaista pentua. Kaunis pää ja ilme. Hyvä tumma pigmentti. Syvä rintakehä nuorella 5kk 

ikäisellä. Tasainen ylälinja. Häntä jatkuu suoraan selästä. Hyvä polvikulma. Erinomainen luusto. Hyvä turkin paksuus. 

Ihana esimerkki. 

 

PEN narttu 

1.Strongline's Rule Breaker FI16391/19                                                                                                                            

s.30.01.2019 I. Shalimar's The Animator E. Strongline's Versace 

Very good. Well grown puppy, seven months. Nice outline. Good front angles. Good through neck into topline. 

Expression could be softer. Proportions are very acceptable. Showed well for handler. 

Erittäin hyvä. Hyvin kasvanut pentu, 7 kk. Kauniit ääriviivat. Hyvät etukulmaukset. Hyvä kaula johtaa ylälinjaan. Ilme 

voisi olla pehmeämpi. Hyväksyttävät mittasuhteet.  Esiintyy hyvin esittäjälleen. 

 



JUN uros  

 

1.Pramentos Earth Star Diamond EST-00130/19                                                                                                      

s.26.10.2018 I. Waterline's Dashing Dion E. Bellissima Ragazza Z Grodu Hrabiego Malmesbury 

10 months. Strong young boy. Very nice masculine head with good shape and eyes colour. Good neck, topline and 

tail. Good coat. Well angulated. Good bone and feet. Moved well for the age. 

10 kk. Vahva nuori uros. Erittäin hyvä hyvänmuotoinen urosmainen pää, hyvä silmien väri. Hyvä kaula, yläinja ja hätä. 

Hyvä turkki. Hyvin kulmautunut: Hyvä luusto ja jalat. Liikkuu hyvin ikäisekseen.     

 

NUO uros 

1. Strongline's Night In Vegas FI29757/18   PU 3                     

 s.30.04.2018 I. Vegas Night Bella Mare E. Strongline's Quickstep 

15 months. Masculine head with good shape and eyes colour. Well balanced. Good neck, topline and tail. Good coat. 

Well angulated. Nice ribcage. Good bone and feet. Little close in rear movement. 

15 kk.  Hyvänmuotoinen uroksen pää, hyvä silmien väri. Hyvin tasapainoinen. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hyvä 

turkki. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja jalat. Hieman ahtaat takaliikkeet. 

 

AVO uros 

1.Mallorn's Keeps Gettin' Better FI32609/13  PU 2                                                                                                            

s.02.04.2013 I. A Sense Of Pleasure's I'm A Joker E. Mallorn's Ring Any Bells 

6 years. Masculine and lovely head. Good shape and eyes colour. Well balanced. Good neck, topline and tail. Good 

coat in nice condition. Well angulated. Good bone and feet. Moved well. 

6 v. Urosmainen ja kaunis pää, hyvänmuotoinen ja hyvä silmien väri. Hyvin tasapainoinen. Hyvä kaula, ylälinja ja 

häntä. Hyvä turkki kauniissa kunnossa. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja jalat. Liikkuu hyvin. 

 

KÄY uros 

1.Upwards Discodancer FI14249/18 LT MVA BY&LT&LV&EE&BALT JMVA                                                                       

s.28.12.2017 I. Follies Don Basilio E. Upwards You Raise Me Up 

20 months. Lovely young boy. Masculine head with good shape and eyes colour. Well balanced. Good neck, topline 

and tail. Good coat. Well angulated. Good bone and feet. Moved well with drive. Need just to finish to mature. 

20 kk. Ihastuttava nuori uros. Hyvänmuotoinen uroksen  pää ja hyvä silmien väri. Hyvin tasapainoinen. Hyvä kaula, 

ylälinja ja häntä. Hyvä turkki. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja jalat. Liikkuu hyvällä vauhdilla. Täytyy vielä kehittyä 

loppuun. 

 

 

 

 



VAL uros 

1. Assassin Prinssi Sahrami FI50316/16 NO&SE&DK MVA                                      PU 1  ROP                                                     

s.28.09.2016 I. Mambrinos Esquire E. Carromer Shimmering Dancer 

3 years. Masculine dog. Nice head with good shape and eyes colour. Well balanced. Good neck, topline and tail. 

Good coat but unfortunately not in the best today. Well angulated. Good bone and feet. Happy character. Moved 

well with drive. A little too much skin in the neck. 

3 v. Urosmainen koira. Kaunis hyvänmuotoinen pää, hyvä silmien väri. Hyvin tasapainoinen. Hyvä kaula, ylälinja ja 

häntä. Hyvä turkki mutta valitettavasti ei parhaimmillaan tänään. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Iloinen luonne. 

Liikkuu hyvällä vauhdilla. Hieman liikaa nahkaa kaulassa. 

 

VET uros 

Mallorn's Libra FI41718/11 FI MVA FI JVA NO JVA SE JVA POHJ 

8 years. Very happy character. Well balanced. Masculine head, good shape and eyes colour. Good neck. Strong 

topline. Good tail. Good coat. Nice ribcage. Well angulated, good bone and feet. Moved very well with drive. 

8 v. erittäin iloinen luonne. Hyvin tasapainoinen. Hyvänmuotoinen uroksen pää, hyvä silmien väri. Hyvä kaula. Vahva 

ylälinja. hyvä häntä. Hyvä turkki. Hyvä rintakehä. Hyvin kulmautunut, hyvä luusto ja jalat. Liikkuu erittäin hyvällä 

vauhdilla. 

 

JUN narttu 

1.Murmur Girl In Amber FI53223/18                                                                                                                           

s.21.10.2018 I. Dolbia El Toro E. Mallorn's Diva By Blood 

10 months. Well balanced. Feminine head with good shape and eyes colour. Happy character. Good coat. Well 

angulated. Good bone and feet. Nice young show girl. Moved well with drive. 

10 kk. Hyvin tasapainoinen. Hyvänmuotoinen nartun pää, hyvä silmien väri. Iloinen luonne. Hyvä turkki. Hyvin 

kulmautunut. Hyvä luusto ja jalat. Mukava nuori show girl. Liikkuu hyvällä vauhdilla. 

 

NUO narttu 

1.Mysis Hyacinth FI10090/18                                                                 PN 3                                                                    

s.18.11.2017 I. Mysis Forester E. Mysis Witch Of The North 

Excellent. Very nice black bitch. Sweet expression. She is 21 months. Very well balanced. Good at the shoulder. 

Lovely bend of stifle. Level topline into good tailset. Moved very well, covered the ground. Very good breed type. In 

excellent coat and condition. Very promising girl, which I liked very much. 

Erinomainen. Erittäin hyvä musta narttu. Nätti ilme. 21 kk. Erittäin tasapainoinen. Hyvät olkapäät.  Hyvät 

polvikulmat. Tasainen ylälinja johtaa hyvään hännän kiinnitykseen. Liikkuu erittäin hyvin, maatavoittavasti. Erittäin 

hyvä rodun tyyppi. Erinomaisessa kunnossa. Erittäin lupaava narttu, josta pidän paljon. 

 

 



AVO narttu 

1.Jenzkun Sadetanssi FI54264/14                                                             PN 4                                                                      

s.25.10.2014 I. Mementos Mario E. Mocnys Itsy-Bitsy 

Excellent. Five year old mid yellow, shown in beautiful coat. Very pleasent head and expression with correct balance 

and dark eye. Firm topline and pleasing forehand and rearangles broad across loin and quarters into very good 

tailset. Stood foursquare. Moved with drive and purpose and covered the ground steadily. A very good bitch. 

Erinomainen 5 v. keskikeltainen, esitetään kauniissa turkissa. Erittäin miellyttävä pää ja ilme, oikea tasapaino ja 

tumat silmät. Vankka ylälinja ja hyvä etuosa ja takakulmaukset lantion ja kulmausten kautta erittäin hyvään hännän 

kiinitykseen. Seisoo hyvin. Liikkuu vauhdilla ja päämäärään maatavoittavasti. Erittäin hyvä narttu. 

 

KÄY narttu 

1.Follies Finntastique FI53455/14 C.I.B FI&EE MVA V-18                                                                                               

s.12.10.2014 I. Carpenny Made A Million E. Follies Madison 

Excellent mid yellow bitch of five years. Lovely neck and shoulder placement. Deep through brisket. Very pleasing 

bone and bend of stifle. Solid topline into very good tailset. I loved her expression, which is willing to please. She had 

balanced proportions all through and she moved positively. 

Erinomainen keskikeltainen narttu, 5 v. Kaunis kaula ja olkapään asento. Syvä rintakehä. Erittäin hyvä luusto ja 

polvikulmat. Kiinteä ylälinja, erittäin hyvä hännän kiinnitys. Rakastan sen ilmettä, joka tahtoo miellyttää. 

Tasapainoiset mittasuhteet kauttaaltaan ja liikkuu varmasti. 

 

VAL narttu 

1. Alexsinas On The Road FI10449/16 FI&EE MVA HEW-18  PN 1 VSP                                                                                                      

s.20.11.2015 I. Waterline's House Blend E. Alexsinas Alillian 

Excellent, super quality black girl with everything to like. Four years old. Little lacking in coat today, but nevertheless 

she has many breed attributes . Super neck into topline. Well wrapped tail. Good bend of stifle and a very appealing 

head with an expression which wants to please. Lovely body shape with an excellent balance overall. Very pleasing 

bone and a lovely type. Moved correctly keeping her tail carriage. 

Erinomainen. Loistavalaatuinen musta narttu jossa on kaikki hyvin. 4 v. Turkkia puuttuu hieman tänään mutta siitä 

huolimatta sillä on monia rodun määritelmiä. Loistava kaula johtaa ylälinjaan. Hyvä häntä. Hyvät polvikulmat ja hyvin 

miellyttävä pää ja miellyttämisenhaluinen ilme. Ihastuttava rungon muoto ja erinomainen tasapaino kaikkiaan. 

Erinomainen luusto ja ihastuttava tyyppi. Liikkuu kantaen häntäänsä oikein. 

2. Kavamel Set Fire To The Rain FI49547/15 FI&EE&RO&RO GR&BG&BG GR MVA PMV-17      PN 2                   

MEDITV-19  s.21.08.2015 I. Mallorn's Silver Surfer E. Follies Rain Or Shine 

 

 

 

 

 

 



VET narttu 

1. Follies Judy FI49721/10                                                                                   VSP VET                                                             

s.27.07.2010 I. Devonshires Stash E. Follies Big Bertha 

9 years. Feminine head. Good neck, topline and tail. Very well angulated. Good coat. Good bone and feet. Very nice 

condition. Moved very well. 

9v. Narttumainen pää. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. erittäin hyvin kulmautunut. Hyvä turkki. Hyvä luusto ja jaat. 

Erittäin hyvässä kunnossa. Liikkuu erittäin hyvin. 

 

KASV 

1.Strongline’s 

38, 43, 92, 131 Very nice of yellow group. All in nice condition. Nice head. All very well balanced and moved soundly 

all the group. 

Erittäin hyvä keltainen ryhmä. Kaikki hyvässä kunnossa. Kauniit päät. Kaikki hyvin tasapainoisia ja terveet liikkeet 

koko ryhmällä. 

2.Alexinas 

3.Lilymoon 

4.Brunellin 

 

JÄLK 

Strongline’s Money For Nothing 

25, 89, 108, 120 Lovely type yellow dog, who has passed his best features on to his four offspring present here. Two 

blacks and two yellows of varying ages. All have good fronts, strong outlines, correct coats and all have very happy 

disposition, heads which should appeal, good muzzles and bites. Deep bodies, depending on age. Very pleasing to 

judge. 

Ihastuttavan tyyppinen keltainen uros joka on jättänyt parhaat ominaisuutensa neljälle tässä olevalle jäkelläiseleen. 

Kaksi musta ja kaksi keltaista eri-ikäistä. Kaikilla on hyvä etuosa, vahvat ääriviivat, oikeanlaiset turkit ja kaikilla on 

erittäin iloiset luonteenlaadut, miellyttävät päät, hyvät kuonot ja purennat. Syvät rungot, iästä riippuen. Erittäin 

miellyttävä arvostella. 


