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Urokset, junioriluokka
Horsebjerg Judge JJ DKK06501/2005
Kookas vahvaluustoinen mutta jaloutta kaipaava junioriuros. Hieman takaluisu kallo-osa ja epäselvä otsapenger sekä kyömy
kuononselässä pilaavat pään yleiskuvan. Vaaleahkot silmät ja löysähköt silmäluomet. Oikea purenta mutta epätasainen
alaetuhammasrivi. Löysät alahuulet. Toivoisin jalomman ja pidemmän kaulan. Riittävän kiinteä ylälinja. Turhan laskeutuva lantio
ja kapea reisi. Pysty etuosa ei aivan suorat eturaajat. Ikäisekseen riittävän tilava runko. Ulkokierteiset takaliikkeet. Erinomaisen
kirkas musta väri ja hyvä karvanlaatu. Hyvä luonne.
JUN H
Urokset, valioluokka
Danemanian Fits to Genedda 11455/02
Sopusuhtainen keskivahva sopivankokoinen hieman löysässä kunnossa 4,5 v. uros jolle toivoisin enemmän jaloutta. Muuten
oikeanmallinen pää mutta loiva otsapenger, hieman takaluisu kallo. Hyvä kaula, säkä, notkea selkälinja sekä liikkeessä että
seistessä. Toivoisin paremman lantiokaaren ja tiiviimmän vatsalinjan. Hyvä raajaluusto. Sopivat kulmaukset. Riittävän kirkas väri.
Liikkeissä voisi olla enemmän ryhtiä.
VAL EH 2
Genedda Star of Bemu’s 40947/01
Keskikokoa pienempi hieman pitkänomaiselta vaikuttava vahvaluustoinen riittävän ryhdikäs 4,5 v. uros. Oikeamallinen uroksen
pää, hieman matala-asentoinen kaula. Riittävän kiinteä mutta lanneosaltaan pitkähkö ylälinja. Hieman korkealle kiinnittynyt
häntä. Hyvät kulmaukset ja vahva raajaluusto. Vetävät liikkeet. Riittävän puhdas valkoinen ja tasaisesti jakautuneet värimerkit.
VAL EH 1
Nartut, junioriluokka
Anxious Elba to Ozaenas 46015/05
Oikealta alhaalta puuttuu P1. 10 kk vahvaluustoinen sopusuhtainen vielä hyvin pentumaisesti liikkuva ja käyttäytyvä juniorinarttu.
Muuten oikeamallinen ja kokoinen pää mutta kallo-osa kaipaa lihaspeitettä. Hieman ohut kaula. Oikea ylälinja. Hieman pysty
takaosa. Ikäisekseen riittävän tilava runko. Vahva raajaluusto mutta niukat kulmaukset. Löysät liikkeet mutta vetävä askel. Kirkas
musta väri. Hyvin ystävällinen ja avoin luonne. Kaipaa selvästi lihasvolyymiä.
JUN H
Genedda Aurora Borealis 48195/05
9 kk ikäisekseen sopivasti kehittynyt keskivahva mutta lanneosaltaan pitkä notkoselkäinen takakorkea sopiva pään malli hieman
korkealle kiinnittyneet tyvestä pystyssä olevat haja-asentoiset korvat ja syvällä sijaitsevat silmät häiritsevät ilmettä. Matalahko
kaulan asento. Sopiva rinnan syvyys. Hyvät etukulmaukset, niukat takakulmaukset. Vielä epäpuhdas pentumaisesti villava
karvapeite. Vetävät mutta löysähköt liikkeet. Avoin ja ystävällinen luonne.
JUN H
Nartut, nuortenluokka
Denim Danes Dream Catcher 45392/04
23 kk erinomaista rotutyyppiä edustava keskivahva keskikokoinen jalo ja sopivasti narttumainen. Oikeamallinen riittävän pitkä
pää. Hyvä hampaisto. Hyvät korvat. Ilmettä häiritsevän vaaleat silmät. Oikean pituinen ja asentoinen kaula saisi liittyä runkoon
sulavammin. Hyvä ylälinja ja kaunis lantiokaari. Sopivat kulmaukset. Toivoisin leveämmän reiden. Rodunomaiset vetävät
liikkeet. Kirkas musta väri. Ylväs luonne.
NUO ERI 1 PN2 VASERT
Magic Alaunt Dippi 45149/04
POISSA

Nartut, avoinluokka
Bonel Santra 24281/04
2 v. oikeatyyppinen ryhdikäs ja riittävän jalo nuori narttu. Oikeanmallinen pää. Ilmettä häiritsevät hieman turvonneet silmäluomet,
keskitummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman etuasentoiset eturaajat ja pystyhkö olkavarsi. Riittävät
takakulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi mutta hieman lyhyellä etuaskeleella. Kirkas musta väritys. Hyvä luonne.
AVO ERI 1 PN1 ROP SERT FINMVA
Nartut, valioluokka
Bonel Nancy Dream 43904/01
POISSA
Bonel Nikita 43903/01
4,5 v. hyvin ryhdikäs liikkeissä mutta seistessä löysä ylälinja. Oikeankokoinen pää syvällä sijaitsevat silmät. Korostuneet
kulmakaaret ja syvä otsavako. Löysähköä kaulanalusnahkaa. oikea-asentoinen jalo kaula. Pysty olkavarsi ja etuasentoiset
eturaajat. Lyhyehkö ja jyrkkä lantio korostaa vieläkin notkeata selkää. Hyvät takakulmaukset. Hieman kapeat etuliikkeet, vahva
takapotku. Kirkas musta väri. Rauhallinen suvaitseva luonne.
VAL EH 1

Sininen
Urokset, junioriluokka
Bonel Uruk-Hai 46508/05
POISSA
Urokset, nurtenluokka
Thunderbird Thom v. Rosherta 13999/06
POISSA
Nartut, junioriluokka
Bonel Victoria 46546/05
9 kk eriomaista rotutyyppiä esittävä ikäisekseen sopivasti kehittynyt juniorinarttu. Sopusuhtainen lyhyehkö ja jaloutta kaipaava
pää mutta oikea ilme ja tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja kiinteä ylälinja. Kaunis lantiokaari. Hieman lyhyt ja
pystyasentoinen olkavarsi ja kapeahko eturaajojen asento. Tilava runko. Riittävät takakulmaukset. Hyvä lihasmassa. Sivusta
lyhyehkö etuaskel astuu ristiin takaa. Liikkeissä vielä pentumainen. Tasainen kirkas oikean sävyinen väritys.
JUN EH 1
Bonel Onella 41628/02
3,5 v. erinomaista rotutyyppiä edustava riittävän jalo ja ylväästi käyttäytyvä narttu. Oikeamallinen pää, pienehköt ja harvaasentoiset poskihampaat. Hieman löysää kurkunalusnahkaa. Jalo kaula hyvä ja kiinteä ylälinja. Tilava runko ja sopivat
kulmaukset. Vetävät ryhdikkäät liikkeet. Riittävän tasainen väritys. Edukseen esitetty.
VAL ERI 1 PN1 ROP

Keltainen & Tiikerijuovainen
Urokset, nuortenluokka
Great-Golden’ Irwin Goodman 43461/04
22 kk sopiva rotutyyppi. Hieman lyhytrunkoinen ja hyvin lyhyellä askeleella liikkuva. Turhan leveäkalloinen ja poskikas pää.
Hyvä purenta. Oikea-asentoiset mutta vaaleat silmät. Tyvestään korkealle asettuvat suurehkot ja paksuhkot korvat.
Kokonaisuuteen sopiva kaula. Riittävän selvä säkä. Lyhyt ja jyrkkä lantio. Toivoisin pidemmän rintakehän. Niukat kulmaukset.
Jäykähkö ja ulkokierteinen taka-askel. Hyvä lihasmassa. Tasainen juovitus. Ylväs luonne.
NUO H

Urokset, avoinluokka
Pindogin Bubble Boy 27386/01
Voimakas, kookas selvästi jaloutta kaipaava uros jolla massiivinen poskikas pää. Ilmeikkäät tummat silmät. Hyvä purenta.
Paksuhko ja lyhyehkö kaula. Syvä rintakehä korostaa muutenkin lyhyttä rakennetta. Luisu lantio. Niukat kulmaukset. Liikkeissä
pitkä askel.
AVO H
Urokset, valioluokka
Abragabra’s Fantastic Phenom 33154/04
2 v. komeankokoinen, vahvaluustoinen, sopusuhtainen erittäin hyvää rotutyyppiä edustava nuori uros jolla jalous kärsii hieman
lihavuudesta. Hieman venytetty otsapenger ja ei aivan yhdensuuntaiset pään linjat. Ilmeikkäät tummat silmät. Hyvä purenta.
Hieman ohut kaula. Hyvä kaulan kaari ja ylälinja. Erinomaiset kulmaukset ja ryhdikkäät liikkeet.
VAL ERI 1 PU1 VSP
Nartut, junioriluokka
Alder Glade’s Dearie 35391/05
Reilu 1 v. erinomaista rotutyyppiä edustava keskivahva ja hyvin tyylikäs, ikäisekseen sopivasti kehittynyt juniorinarttu.
Oikeanmallinen pää. Ilmeikkäät tummat silmät. Jalo kaula. Seistessä erinomainen ylälinja, liikkeessä jännittyneesti köyristynyt
lanneosa. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Hännän kiinnitys saisi olla sulavampi. Vetävät liikkeet sivusta, hieman löysyyttä
ranteissa edestä katsottuna. Pentumaista villavuutta karvapeitteessä. Toivoisin selvästi kirkkaamman ja lämpimämmän värin.
JUN ERI 1 PN1 ROP SERT
Nartut, avoinluokka
Abragabra’s Fantastic Dream 33157/04
2 v. hyvin feminiininen ja tyylikäs sivukuvaltaan kuvankaunis mutta hyvin kapea edestä katsottuna. Oikeanmallinen,
tummasilmäinen nartun pää, ylväs ilme, hyvä purenta, tasapaksu oikea-asentoinen kaula. Kiinteä ylälinja. Toivoisin pidemmän
lantiokaaren. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Litteät kylkiluut, ”tyhjä” eturinta ja lyhyt rintalasta pilaavat tyylikkään
yleiskuvan. Liikkeessä hieman löysät varpaat.
AVO EH 1
Alder Glade’s Loretta 28441/04
2 v. hyvin hentorakenteinen mutta kokonaisuuteen nähden sopusuhtainen turhan pidättyväisesti ja epävarmasti käyttäytyvä nuori
narttu. Oikeanpituinen mutta kapea ja kevyt pää. Vaaleahkot silmät ja epävarma ilme. Hyvä kaula ja kaunis ylälinja. Rintakehä
saisi olla selvästi tilavampi ja syvempi. Oikea-asentoinen olkavarsi mutta pystyhkö lapa. Erinomaiset takakulmaukset.
Kokonaiskuvaa pilaa greyhoundia muistuttava olemus. Vetävät liikkeet.
AVO H

