Tuomarit valmiit
näyttelyymme 28 ja 29.4.
2018.
Tässä lista
Markku Kipinä
Fci 2:
castro laboreironkoira
dogo argentino
leonberginkoira
Fci 5
akita
alaskanmalamuutti
american eskimidog
amerikan akita
hälleforsinkoira
ibizanpodenco, lk
ibizanpodenco, kk
länsigöötanmaanpystykorva
samojedinkoira
shiba
shikoku
fci 7
bretoni
bourgosinseisoja
gordoninsetteri
korthalsingriffoni
punainen irlanninsetteri
punavalkoinen
irlanninsetteri
Fci 8
barbet
friisinvesikoira
irlanninvesispanieli
kiharakarvainen noutaja
portugalinvesikoira
walesinspringerspanieli
Auli Haapiainen-Liikanen
Fci 2
Aidi
alentojenkoira
anatoliankoira
appenzellinpaimenkoira
broholminkoira
cane corso

fila brasileiro
hollanninrottakoira
isosveitsinpaimenkoira
itävallanpinseri
kanariandoggi
karstinpaimenkoira
kääpiöpinseri
pinseri
rottweiler
shar pei
tanskalais-ruotsalainen
pihakoira
tanskandoggi
keltainen jatiikerijuovainen
musta ja harlekiini
sininen
Fci 5
buhund
jämtlanninpystykorva
kaanaankoira
kainkoira
kanarianpodenco
karjalankarhukoira
kishu
kireanjindonkoira
meksikon karvatonkoira
iso
keskikokoinen
pieni
portugalinpodenco
Kk, iso
Kk,keskikokoinen
Kk, pieni
Sk, iso
Sk, keskikokoinen
Sk, pieni
suomenpystykorva
taiwaninkoira
thai ridgeback
thaimaanpystykorva
venäläis-eurooppalainen
laika
volpino italiano
Kimmo Mustonen
Fci 2
apinapinseri
bokseri

bukovinankoira
dobermanni
snautseri
musta
pippuri&suola
suursnautseri
musta
pippuri&suola
Fci 9
bichon frise
bolognese
havannankoira
japanese chin
kiinanharjakoira
lhasa apso
shih tsu
tiibetin spanieli
tiibetinterrieri
Juta Haranen, Viro
Fci 2
bernhardinkoira
lk
sk
bordeuxindoggi
bullmastiffi
entlebuchinpaimenkoira
espanjanmastiffi
estrellanpaimenkoira
lk
pk
kaukasiankoira
keskiaasiankoira
kääpiösnautseri
musta
musta-hopea
pippuri&suola
valkoinen
Fci 5
basenji
japaninpystykorva
länsisiperianlaika
perunkarvatonkoira
Iso
Keskikokoinen
Pieni
Saksanpystykorva
grosspitz musta ja ruskea

grosspitz valkoinen
Keeshond
kleinspitz musta ja ruskea
kleinspitz muut värit
kleinspitz valkoinen
mittelspitz musta ja ruskea
mittelspitz muut värit
mittelspitz valkoinen
pomerian
Fci 8
amerikancockerspanieli
amerikanvesispanieli
cockerspanieli
englanninspringerspanieli
Fci 9
bostoninterrieri
kronforhrländer
maltankoira
mopsi
ranskanbulldoggi
Astrid Lundava, Viro
Fci 2
englanninbulldoggi
landseer
mallorcandoggi
mastiffi
napolinmastiffi
newfoundlandinkoira
pyreneittenkoira
pyreneittenmastiffi
sao miguelinfila
sarplaninac
tornjak
tosa
uruguayan cimarron
venäjänmustaterrieri
Fci 5
chow chow
dansk spitz
etnankoira
faaraokoira
grönlanninkoira
pohjanpystykorva
siperianhusky
Fci 7
auvergnenseisoja
bourbonnaisinseisoja

braque de l'ariege
braque saint- german
harjaskarvainen
saksanseisoja
hollanpeltopyykoira
isomunsterinseisoja
italianseisoja
kk saksanseisoja
kk slovakianseisoja
lk saksanseisoja
pienimunsterinseisoja
pk saksanseisoja
pointteri
pont-audemerinspanieli
portugalinseisoja
ranskanseisoja
gascognelaistyyppinen
pyreneläistyyppinen
ranskanspanieli
sininen picardienspanieli
spinone
stabihoun
Tsekinseisoja
vanhatanskankanakoira
weimarinseisoja
pk
lk
villakoirapointteri
fci 8
labradorinnoutaja
sileäkarvainennoutaja
viiriäiskoira
Fci 9
cavalier
kingcharlesinspanieli
kingcharlesinspanieli
phalene
villakoira iso harmaa
aprikoosi ja punainen
villakoira iso musta ruskea
ja valkkikokeinen harmaa
aprikoosi ja punainen
villakoira keskikokoinen,
musta ruskea ja valkoinen
villakoira kääpiö harmaa
apeikoosi ja punainen
villakoira kääpiö musta
ruskea ja valkoinen
villakoira, toy

Kristiina Ahlberg
Fci 4
Kaikki rodut
Fci 9
kiinanpalatsikoira,
pekingeesi
prahanrottakoira
venäjänblonka
Jaana Hartus
Fci 5
harmaa norjanhirvikoira
lapinporokoira
lunnikoira
musta norjanhirvikoira
ruotsinlapinkoira
suomenlapinkoira
Fci 7
Kk unkarinvizsla
lk unkarinvizsla
Fci 8
clumberinspanieli
fieldspanieli
novascotiannoutaja
kultainennoutaja

