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Marja Talvitie
Keltainen & Tiikerijuovainen
Urokset, pentuluokka
Love-Dane’s Åthello 47616/05
Vahva erittäin hyväluustoinen, tänään vielä aavistuksen matalaraajaisen vaikutuksen tekevä mutta mittasuhteiltaan
hyvä. Oikeat päänlinjat, suuret korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rungon malli. Ikäisekseen hyvä eturinta. Riittävät
kulmaukset ja erinomaiset käpälät. Liikkuu vielä hieman löysästi.
PEN 1 KP ROP
Urokset, junioriluokka
Heritage Hill’s Texas Tycoon 25654/05
Erittäin hyvän tyyppinen kauniit päänlinjat. Etuasentoinen lapa ja kaula voisi olla hieman pidempi. Hieman pysty
olkavarsi. Hyvät takakulmaukset mutta aavistuksen liian laskeva ylimittainen lantio. Rinta saisi vielä vahvistua. Liikkuu
edestä löysästi muuten hyvin. Hyvät käpälät. Toivoisin hieman kookkaamman ja raajakkaamman kokonaisuuden. Hyvä
väri. Tarvitsee vain aikaa.
JUN EH 1
Urokset, avoinluokka
Edendane’s Gil-Galad 27695/04
Tyylikäs kaunislinjainen kokonaisuus seistessä. Hyvä pää mutta korvat saisivat asettua paremmin ja kallo olla hieman
tasaisempi. Erinomainen kaula, riittävä eturinta. Kovin lyhyt ja pysty olkavarsi ja löysät lavat ja kyynärpäät. Hyvä selkä
ja takaosa. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa katsoen, todella löysästi edestä. Rinta saa vielä täyttyä.
AVO EH 1
Love-Dane’s Young Hamlet 30089/04
Erittäin hyvän tyyppinen mutta hieman raskas, hyvin vahva syvärunkoinen uros. Voimakas uroksen pää mutta kuono
saisi olla hieman vahvempi. Hieman lyhyt mutta hyvä asentoinen kaula. Hyvä säkä ja selkä ja takakulmaukset. Kantaa
häntänsä liikkeessä ylhäällä. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Liikkuu muuten hyvin mutta löysästi edestä ja kääntää
etukäpäliä myös seistessä ulospäin. Hyvä väri. Hieman löysässä pehmytselkäisessä kunnossa.
AVO EH 2
Urokset, valioluokka
C’mon Hot Choice 2780/00
Hieman lanneosastaan pitkä kuitenkin vielä erinomaista tyyppiä oleva. Hyvä tyylikäs pää. Erinomainen kaula ja hyvä
eturinta. Riittävät etu- ja erinomaiset takakulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin vain hieman löysästi edestä.
VAL ERI 1 PU1 VSP KANS MVA
Urokset, veteraaniluokka
Chalernon Athos 26634/98
Urosmainen voimakas hyvärunkoinen ja luustoinen ja tassuinen, hieman raskaspäinen uros. Kaula saisi olla pidempi.
Riittävä eturinta. Hieman lyhyt pysty olkavarsi ja reisi saisi olla pidempi. Liikkuu jo hieman ikänsä mukaisesti.
VET ERI 1 PU2 ROP-VET
Nartut, junioriluokka
Alder Glade’s Denice 35393/05
Lyhyt pysty olkavarsi. Hieman niukat takakulmaukset. Hyvät käpälät. Vielä kovin kevyt runko. Löysät liikkeet. Hyvä
alku mutta tarvitsee paljon aikaa valmistuakseen. Liikkuu hyvällä askeleella mutta löysästi.
JUN EH 2
Citnalta’n Striders Promise Kept 52780/5
Erinomainen tyyppi, hyvin tyylikäs kokonaisuus. Hyvä ilme. Oikea-asentoinen kaula ja hyvä selkä. Ikäisekseen hyvä
runko, hieman niukat etukulmaukset. Reisi voisi olla hieman pidempi. Liikkuu ikäisekseen todella hyvin. Tarvitseen
vielä aikaa. Paras juniori.
JUN ERI 1 PN 3 SERT

Nartut, nuortenluokka
Maxidan’s Georgia 18490/05
Kovin kevyt päinen, erittäin hyvän tyyppinen. Hyvä kaulan asento mutta kovin etuasentoinen lapa ja lyhyt olkavasi.
Hieman lyhyt ja liian laskeva lantio. Reisi saisi olla leveämpi ja sääri pidempi. Hyvät käpälät. Hieman puutteelinen
rungon syvyys ja tilavuus. Saa vielä aikuistu. Liikkuu löysästi.
NUO EH 1
Nartut, valioluokka
Abragabra’s Fawn Fairytale 33156/04
Voimakas erittäin hyväntyyppinen, hyväilmeinen voimakas pää. Erinomainen eturinta ja säkä. Kaula voisi olla
tyylikkäämpi. Riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset. Hieman lyhyt ja liian laskeva lantio. Liikkuu ok.
VAL ERI 4
Edendne’s My Fair Lady 37097/03
Vahva erittäin hyväntyyppinen hyvänkokoinen, hieman syväkuonoinen kuitenkin hyväilmeinen narttu. Hyvä eturinta
hieman pysty olkavarsi. Erinomainen runko ja hyvä vahvareisinen takaosa. Hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu aavistuksen
ahtaasti takaa.
VAL ERI 1 PN1 ROP CACIB
C’mon Ketchup 37607/03
Erittäin hyväntyyppinen tyylikäspäinen ja kaulainen narttu. Hyvä eturinta hieman etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi.
Lantio saisi olla pidempi. Hyvät käpälät ja liikkeet takaa ja sivusta katsoen.
VAL ERI 2 PN2 VARACA
Ritzypal’s Booby On Stars 34243/03
Hieman tuhdissa kunnossa esitetty erittäin hyväntyyppinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hieman lyhyt kaula ja todella
etuasentoinen lapa. Erinomainen eturinta. Lyhyt olkavarsi ja kovin löysät kyynärpäät. Hieman laskeva lantio, hyvä
runko. Liikkuu kovin löysästi edestä muuten hyvin.
VAL ERI 3 PN4

Musta & Harlekiini
Urokset, junioriluokka
Henevaz Pablo Picasso 25245/05
Kovin vielä kesken kehityksen oleva löysä sekä edestä että takaa. Kovin niukasti kulmautunut. Oikeat päänlinjat. Hyvä
kaula. Vielä puutteellinen rungon tilavuus ja hieman lyhyt rintakehä. kovin laskeva lantio ja kantaa mielellään
häntäänsä kovin ylhäällä. Liikkuu vielä kovin löysästi ja saisi liikkua kovemmalla potkulla. Tarvitsee paljon aikaa.
JUN EH 2
Ozaenas Lovejoy 17909/05
Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty hyvin vahvaluustoinen ja hieman raskaspäinen, lentäväkorvainen nuori herra.
Pysty olkavarsi, hyvä takaosa, raajaluusto ja käpälät. Erinomainen kaulan asento. Hyvä väri. Liikkuu vielä löysästi
edestä. Erinomainen luonne.
JUN EH 1
Urokset, avoinluokka
Catapha’s Thunder Bruno 30064/04
Erinomaista tyyppiä, oleva upeat päänlinjat mutta ei saisi enää vahvistua. Hieman lentävät korvat ja liian avonaiset silmät.
Erinomainen kaula. Hyvä purenta. Hieman lyhyt lantio ja reisi voisi olla leveämpi. Hyvät käpälät. Liikkuu hieman ahtaasti takaa
muuten hyvin.

AVO ERI 1 PU2 SERT VARACA
Urokset, valioluokka
Catapha’s Legacy of Atomic 22239/00
Erittäin hyväntyyppinen syvärunkoinen hieman lentäväkorvainen uros joka voisi olla hieman raajakkaampi.
Hyväasentoinen mutta kovin lyhyehkö kaula mutta hyväasentoinen lapa. Erinomainen rintakehä. Lyhyt pysty olkavarsi.
Liikkuu löysästi edestä. Toivoisin hieman raajakkaamman kokonaisuuden.
VAL ERI 2 PU3

Jättiläisen Filipendulus 15131/03
Erinomainen tyyppi. Vahva mutta oikeanlainen pää. Hyvä eturinta. Kaula saisi olla tyylikkäämpi ja reisi leveämpi.
Hyvässä lihaskunnossa. Hieman liian laskeva lantio ja kantaa mielellään häntäänsä liian ylhäällä. Liikkuu ok.
VAL ERI 1 PU1 ROP CACIB
Nartut, junioriluokka
Catapha’s Uncanany Dame 12883/05
Erittäin hyväntyyppinen vielä kovin kesken kehityksen siro ja lentäväkorvainen hieman ujo narttu. Kovin niukat etu- ja
takakulmaukset. Hyvä kaulan asento. Oikean mallinen runko. Hieman liian laskeva lantio ja reisi saisi olla pidempi
samoin rintakehä. Liikkuu ikänsä mukaisesti.
JUN EH 1
Catapha’s Winner-X 42315/05
Tyylikäs takaa voimakkaasti kulmautunut. Suuret ja lentävät korvat. Hyvä kaula. Kovin kevyt kuono. Niukat
etukulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu löysästi edestä. Valitettavasti tänään selvästi ruskea ja hieman pehmytkarvainen
väritys. Kirsu kuitenkin musta.
JUN T
Nartut, nuortenluokka
Black Legend Ava 10092/05
Kovin lyhyt rintakehäinen kevyehkö ja niukasti kulmautunut narttu. Hyvät päänlinjst mutta kovin kevyt kuono. Hieman
liian lyhyt ja laskeva lantio. Lyhyt reisi ja sääri. Voimakkaasti ylösvetäytyvä vatsalinja. Lyhyt pysty olkavarsi ja löysät
kyynärpäät. Hyvä kaula. Toivoisin huomattavasti voimakkaamman kokonaisuuden. Tarvitsee paljon aikaa.
NUO H
Demin Danes Dream Catcher 45392/04
Hyvin rakentunut ikäisekseen, hyvä rintakehä, hyvät päänlinja. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula, lyhyt pysty
olkavarsi. Erittäin hyvät takakulmaukset. Hyvä alku. Liikkuu vielä kovin löysästi. Tarvitsee aikaa.
NUO EH 2
Ozaenas Liquid Gold 17908/05
Voimakas erittäin hyväntyyppinen. Hyvät päänlinjat mutta ei saa enää vahvistua. Hieman lentävät korvat. Erinomainen
kaula. Hyvä säkä ja eturinta. Hieman laskeva lantio. Erinomaiset käpälät. Väritys ok. Hieman pehmyt selkä ja vielä
löysät etuliikkeet.
NUO EH 3
Tellus Danes Zsazsa Megappon 48285/04
Erinomaista tyyppiä oleva hieman takaluisu kaula ja otsapenger saisi olla selvempi muuten hyvä pää. Erinomainen
kaula ja ylälinja. Riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä, voisi liikkua paremmalla
potkulla. Iloinen esiintyjä.
NUO ERI 1 PN2 SERT CACIB
Nartut, avoinluokka
Catapha’s Miss Adalia 15089/01
Kovin vaikeasti takaa liikkuva ja löysässä ja lihavassa kunnossa esitetty vahvaluustoinen, hyväkaulainen narttu. Hieman
liikaa huulia muuten hyvä pää. Hyvä kaulan asento. Riittävät etukulmaukset. Lyhyt reisi. Väri voisi olla kirkkaampi.
AVO EH 1
Nartut, valioluokka
Catapha’s Juliette 26605/99
Matalaraajainen ja lanneosaltaan pitkä löysä narttu jolla leveä kallo ja lyhyehkö kuono. Lyhyt pysty olkavarsi. Hyvä
säkä mutta kovin pehmyt selkä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu kovin löysästi.
VAL EH 1
Iris Canis Canum 13699/98
Hyvin liikkuva hieman raskaspäinen ja löysähuulinen vanha rouva. Hyväasentoinen mutta hieman lyhyt kaula.
Niukahkot etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Hyvä runko.

VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET
Kasvattajaluokka
Kennel Catapha’s
401, 411, 402, 410. Neljästä eri yhdistelmästä koostuva, tyypiltään hyviä, oikeat päänlinjat, hyvät tyypit, riittävän
yhtenäinen ryhmä. Tässä vaikeassa värissä ansaitsee KP:n.
KASV 1 KP

Sininen
Urokset, pentuluokka
Bonel Uno 46513/05
Erinomaista tyyppiä oleva vahva hyväluustoinen ja tassuinen. Hieman syvä ja takaluisu kallo. Erinomainen eturinta.
Hyvä kaula ja säkä. Hieman liian laskeva lantio. Niukat etu- ja takakulmaukset, mutta käyttää raajojaan hyvin, reisi saa
vielä leventyä ja tarvitsee hieman lisää kehittymistä.
PEN 1 KP ROP
Nartut, veteraaniluokka
Genedda Femme Fatale 33601/96
Erinomaista tyyppiä oleva 10-vuotias. Erinomaiset päänlinjat, kaula ja eturinta. Kovin lyhyt pysty olkavarsi. Hyvä
takaosa. Liikkuu hyvin ikäisekseen.
VET ERI 1 PN1 ROP ROP-VET

