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Keltainen & Tiikerijuovainen
Urokset, junioriluokka
Love-Dane’s ZZ Top Guy 27638/05
11 kk, mittasuhteiltaan oikea, hyvin kehittynyt junioriuros, hyvät pään linjat, hieman roikkuvat huulet, hyvät silmät ja
ilme, tyylikäs kaula, seistessä hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, hieman luisu lantio,
hyvät takaraajojen kulmaukset, etuliikkeet vielä kovin löysät ja köyristää lanneosaansa liikkeessä.
JUN EH 1
Urokset, nuortenluokka
Abragabra’s Fantastic Phonom 33154/04
Hyvän kokoinen, lanneosaltaan hieman pitkä nuori uros, hyvät päänlinjat, hieman niukka otsapenger, hyvät tummat
silmät, oikea asentoiset korvat, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hieman niukka polvikulma, vahva luusto,
hyvät käpälät, liikkuu hyvin sivulta takaa hieman kapeasti.
NUO ERI 1 PU 1 VSP SERT
Love-Dane’s Yina Yana 30091/04
Erittäin hyväntyyppinen mittasuhteiltaan oikea nuori uros, hieman takaluisu kallo, vahva kuono-osa, turhan roikkuvat
huulet, riittävä kaula, pystyt lavat, erinomainen rintakehä, hieman löysyyttä kyynärpäissä, litteät käpälät, hieman luisu
lantio, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin sivulta etuliikkeet tulee vakiintua.
NUO EH 2
Great-Golden’s Irwin Goodman 43461/04
Vielä kovin ilmava ja kapearunkoinen nuori uros, kallo saisi olla tasaisempi, hieman poskia, ilmavat korvat, riittävä
kaula, hyvin niukasti kulmautunut kapea etuosa, ja ulkokierteiset etukäpälät, vielä matala rintakehä, hyvä reisi, riittävät
takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä heittelee raajojaan ja askel jää lyhyeksi.
NUO H
Wilhelmiinan Wirka-Wirhe 47418/04
Erittäin hyvä tyyppinen ja kokoinen nuori uros joka on aavistuksen pitkärunkoinen, hyvä kallo, kuono-osa saisi olla
hieman täyteläisempi silmien alta, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, vielä litteä rintakehä, pitkä lanneosa, polvikulmat
saisi olla selvempi, hyvä luusto ja käpälät, erittäin epävakaat etuliikkeet ja köyristää lanneosaansa liikkeessä.
NUO H
Urokset, avoinluokka
Pindogin Bubble Boy 34661/03
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä kallo, riittävä kuonon pituus, kauniit tummat silmät, vahva kaula,
erinomainen eturinta, tilava rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä luusto ja käpälät, liikkuu sivulta hyvin
pitkällä askeleella etuliikkeissä jonkun verran löysyyttä.
AVO ERI 1 PU 2 VASERT
Nartut, junioriluokka
Alder Glade’s Daphne Great-M 35389/05
Erittäin hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, hyvä pitkä pää, hieman niukka otsapenger, tummat silmät,
kaunis kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman suora olkavarsi, hyvä reisi, polvikulma voisi olla selvempi, hyvä luusto
ja käpälät, liikkuu hyvin mutta taka-askel saisi olla tehokkaampi.
JUN ERI 1 PN 2 SERT
Glückskind Balleriina 43718/05
9 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt narttu, voimakas kallo, kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi
silmien alta, kauniit tummat silmät, erinomainen kaula ja eturinta, hieman pitkä lanneosa, niukasti kulmautunut takaa,
erinomainen luusto ja käpälät, liikkuu melko hyvin.
JUN ERI 2 PN 3 VASERT
Glückskind Bellezza 43715/05
Mittasuhteiltaan oikea nuori narttu, hieman pyöristynyt kallo, voimakas otsapenger, turhan roikkuvat silmäluomet
häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, ikäisekseen hyvä rintakehä, hieman niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut,
sopusuhtainen luusto, yhdensuuntaiset liikkeet.
JUN EH 4

Glückskind Biancanere 43719/05
Hyvän tyyppinen vielä kapearunkoinen nuori narttu, hyvä kallo, tummat silmät, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät,
hieman roikkuvat huulet, hyvä kaula ja eturinta, pitkä lanneosa, hyvä reisi, käpälät saisivat olla tiiviimmät, liikkuu
edestä kapeasti ja köyristää voimakkaasti lanneosaansa liikkeessä.
JUN H
Glückskind Bohaterka 43717/05
Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu jolla kaunis pään profiili, hyvät tummat silmät, hyvät korvat, tyylikäs kaula, hyvä
rintakehä, erittäin niukka polvikulmaus, tällä hetkellä hieman takakorkea, hyvä luusto ja käpälät, erittäin
yhdensuuntaiset edestakaiset liikkeet.
JUN EH 3
Nartut, avoinluokka
Hideho’s Odysseia 39090/00
Erittäin hyvän tyyppinen narttu joka olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa, hyvä pään profiili, kuono-osa saisi
olla hieman täyteläisempi, erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä, hyvä takaosa, hieman pitkät varpaat etukäpälissä,
liikkuu erittäin hyvin sivulta, kintereissä heikkoutta.
AVO EH 1
Love-Dane’s Wild Midnight 12615/04
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen tasapainoinen narttu jolla Kaunis pään profiili, tummat silmät, hyvä ilme,
Kaunis kaula, erinomainen runko, raajat ja kulmaukset, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet, Kaunis narttumainen
kokonaisuus.
VAL ERI 1 PN 1 ROP RYP 2

Musta & Harlekiini
Urokset, junioriluokka
Danemanian Moomintroll 27261/05
Hieman ujosti esiintyvä nuori uros joka on kauttaaltaan kovin kapearunkoinen, hyvä pään pituus, hieman takaluisu
kallo, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, riittävä kaula, niukka eturinta, vielä kapea rintakehä, hieman niukasti
kulmautuneet raajat, hyvät käpälät, liikkeiden tulee vakiintua etenkin edestä.
JUN H
Urokset, nuortenluokka
Bonel Sebastian 24280/04
Erittäin hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan oikea nuori uros, melko hyvä pään malli, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät,
erinomainen kaula, hyvä säkä, tilava rintakehä, hyvä runko, hieman niukasti mutta tasapainoisesti kulmautuneet raajat,
hyvät sivuliikkeet, etuliikkeissä hieman löysyyttä.
NUO ERI 1 PU1 ROP SERT
Danemanian Jaguar 40937/04
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja huulipigmentti
parempi, hyvin pienet hampaat ja alaetuhampaiden pitäisi olla tasaisemmassa rivissä, hyvä kaula ja ylälinja samoin
eturinta, hieman luisu lantio, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu kinnerahtaasti takaa, kapeasti edestä.
NUO H
Mi’havana Azelfafage 24058/04
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä nuori uros jolla aivan liian raskas pää, leveä voimakasposkinen kallo, vahva
lyhyehkö kuono-osa, hyvä kaula, taipuneet kyynärvarret, riittävä rintakehä, vahva luusto, hyvät käpälät, liikkuu takaa
melko hyvin, nostelee eturaajojaan turhan korkealle, rauhallinen luonne.
NUO H
Nartut, nuortenluokka
Bonel Santra 24281/04
Erittäin hyvän tyyppinen tiivisrunkoinen nuori narttu, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla hieman pidempi, kaunis kaula,
hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyvä luusto ja käpälät, hyvä musta väri, erinomaiset liikkeet.
NUO ERI 1 PN 1 VSP SERT
Danemanian Her Highness 41955/02
Hyvä tyyppinen hieman vaisusti esiintyvä narttu, kaunis pään profiili, rauhallinen ilme, hyvä kaula ja rintakehä, hieman
niukasti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu kovin lyhyellä askeleella ja tehottomasti.
AVO EH 2

Hexenmeister Aida 42706/02
Mittasuhteiltaan oikea voimakasluustoinen narttu, pää saisi olla hieman pidempi ja jalompi, vaaleat silmät häiritsevät
ilmettä, vahva kaula, tilava rintakehä, hieman luisu lantio ja niukka polvikulmaus, erinomaiset käpälät, pään väritys
saisi olla puhtaampi, runsaasti harmaata, liikkuu leveästi edestä takaa voimattomasti lyhyellä askeleella.
AVO H
Ozaenas Haddie 17697/02
Erittäin hyvän tyyppinen hieman pitkärunkoinen narttu, hyvät pään linjat, hyvät silmät ja ilme, kaunis kaula,
silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, erinomainen rinta ja rintakehä, hieman pitkä lanneosa, tasapainoisesti
kulmautunut, erinomaiset sivuliikkeet, pitkä askel, melko hyvä väritys.
AVO ERI 1 PN 2 VASERT

Sininen
Nartut, avoinluokka
Kozmic Blue’s Evening Star 18880/03
Hieman ujosti esiintyvä kaunislinjainen narttu, hyvä pään profiili, Kaunis kaula, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanneosa,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu erittäin hyvin, kantaa itsensä erittäin hyvin liikkeessä.
AVO EH 1
Nartut, valioluokka
Bonel Onella 41628/02
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, kaunis pää, ilme ja korvat, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, hyvä runko,
raajat ja kulmaukset, erinomaiset sivuliikkeet, hieman kinnerahtaat takaliikkeet.
VAL ERI 1 PN 1 ROP

