
Nurmes 10.6.2007 

 

tuomari: Gunnel Holm 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

pentuluokka 

 

Genedda Ens Entium FI52063/06 

8 kk vanha urospentu, hyvin kehittynyt, hyvä kaulalinja, pää saisi olla hieman pidempi, hyvä 

purenta, sopiva luusto. Hyvä eturinta, hyvät takakulmaukset, liikkuu hieman lyhyellä takaraajalla. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

Jättiläisen Oxytropis FI11781/07 

7 kk, hyvä pään profiili, hyvä maski, hyvä luusto, vielä kapea edestä. Hyvät takakulmaukset, kaunis 

keltainen väri, pitää vielä saada kehätottumusta, liikkuu hyvin. 

PEK2 KP 

 

avoinluokka 

 

Glückskind Bestario FI43721/05 

Uros jolla karkea kallo-osa, liian avonaiset silmät, hyvä kaula, kapea eturinta, sopiva luusto. 

Hieman pitkä runko ja luisu lantio. Hyvät takakulmaukset, pitäisi olla tyylikkäämpi. Karpin selkä 

liikkuessaan, hyvät eturaajojen liikkeet.  

AVO H 

 

Wilhellmiinan Wirka-Wirhe FI47418/04 

Hyvänkokoinen, oikea tyyppi, hyvä urosmainen pää, löysät kyynärpäät, kapea eturinta, hieman 

pitkä lanneosa. Hyvät sivuliikkeet, saisi olla paremmin kulmautunut takaa, pitää saada enemmän 

itseluottamusta. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Abragabra's Fantastic Phenom FI33154/04 

Hyvän tyyppinen valio uros, pää saisi olla hieman pitempi. Hyvä etuosa, hyvä runko, hieman pitkä 

lanneosa, hyvät kulmaukset, erinomainen liikkuja. 

VAL ERI1 PU1 ROP RYP-4 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Nelia von Gigantic Blau FI41874/07 

Hyväntyyppinen juniorinarttu, jolla on hyvä pää, huulilinja ja maski. Hyvät rungon mittasuhteet, 

hyvä etuosa, hyvät kulmaukset, lupaava. 

JUN ERI1 PN2 SERTI 

 



valioluokka 

 

Abragabra's Fantastic Dream FI33157/04 

Hyväntyyppinen valioluokan narttu, kaunis pitkä pää, hyvä pään profiili. Kapea etuosa, hyvä 

ylälinja, hyvät takakulmaukset, pitäisi liikkua paremmin edestä. 

VAL ERI1 PN1 VSP 

 

 

 

musta - harlekiini 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Ozaenas Nougat FI54548/06 

8 kk vanha narttupentu, erinomainen tyyppi, hyvä kaulalinja, hieman takaluisu kallo. Erinomainen 

luusto, hyvät takakulmaukset, hyvin tyylikäs pentu ja lupaava. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

urokset 

 

avoinluokka 

 

Mi'havana Azelfafage FI24058/04 

Uros, jolla on rungossa hyvät mittasuhteet, kallo on karkea, liian roikkuvat huulet, on taipumus 

pukinjalkaisuuteen, pitäisi olla paremmin kulmautunut takaa, pitäisi liikkua paremmin edestä, hyvät 

sivuliikkeet. Pitäisi olla tyylikkäämpi, kaula raskas. 

AVO H 

 

nartut 

 

nuortenluokka 

 

Anxious Elba To Ozaenas FI46015/05 

Hyväntyyppinen nuortenluokan narttu, hyvä pään profiili, Hyvä tyylikäs kaulalinja, vielä kapea 

eturinta. Luisu lantio, polvikulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvä musta väri, saisi liikkua 

paremmin edestä, hyvät sivuliikkeet. 

NUO ERI1 PN2 SERTI 

 

valioluokka 

 

Bonel Santra FI24281/04 

Erinomainen valionarttu, hyvä pää, kaunis ylälinja, hyvä luusto ja hyvät takakulmaukset. Hyvä 

musta väri, hyvin narttumainen, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

sininen 

 



nartut 

 

junioriluokka 

 

Bonel Xrteme Eleanor FI21088/06 

JUN POISSA 

 

Genedda Clandestina Vox FI16207/07 

Hyväntyyppinen juniorinarttu, hyvä pää ja ilme, hyvät huulet. Hyvin kehittynyt runko, vielä kapea 

edestä. polvikulmaukset saisivat olla paremmat, liikkuu hyvin. 

JUN ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

 


