21.7.2007 Pello
Moa Persson, Ruotsi
Keltainen & Tiikerijuovainen
Urokset, nuortenluokka
Liebe Doggen James Dean 12359/06
Erinomainen tyyppi ja koko, voimakas uroksenpää, aavistuksen liikaa huulia, kaula voisi olla kuivempi, hyvä ylälinja,
oikeanlaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä eturinta, hieman jäykät välikämmenet, erinomainen luusto,
hyvinkehittynyt runko ikäisekseen, etuliikkeiden tulee tasaantua.
ERI1, PU1, SERT, ROP, RYP-3
Nartut, junioriluokka
Catapha`s Xanthe 41998/06
Elegantti, erittäin hyvän tyyppinen. Pään tulee olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja säkä, avoimet kulmaukset edessä,
oikeanlaiset takana, hyvä luusto ja tassut. Rungon tarvitsee täyttyä. Leveä hyvä reisi, hyvät takaliikkeet, liian löysät
etuliikkeet.
EH1
Nartut, avoinluokka
C`mon To Be Or Not To Be, 34199/05
Erinomainen tyyppi ja koko, elegantti nartunpää, oikea ilme, kaunis kaula ja niska, hieman avoimet kulmaukset edessä,
hyvinkulmautunut ja vahva takaosa, seisoo hyvin tassuillaan. Tarvitsee vielä täyttyä rungoltaan, vahva ja kiinteä selkä,
joka hieman laskee liikkeessä, hyvät takaliikkeet.
ERI1, PN1, SERT, VSP

Musta & Harlekiini
Urokset, junioriluokka
Ozaenas Morrison 36631/06
Suuri, voimakas, erinomainen tyyppi. Uroksenpää, jonka ei saa tulla karkeammaksi, silmät voisivat olla tummemmat,
hyvä kaula, vahva selkä, normaalisti kulmautunut, erinomainen luusto, ikäisekseen voimakas runko, ok merkkaantunut,
liikkeiden tulee tasoittua edestä, ok takaliikkeet.
EH1
Urokset, avoinluokka
Nicolas Copernicus von der Schlehhecke 51897/05
Voimakas uros, erittäin hyvää tyyppiä, uroksenpää, joka voisi olla elegantimpi alalinjaltaan & huuliltaan, aavistuksen
vaaleat silmät häiritsevät, vahva kaula ja selkä, laskeva lantio, avoimet kulmaukset edessä, normaalit takana,
erinomainen luusto, hyvinkehittynyt runko, hieno turkki, hieman lyhyt etuaskel, ok takaliikkeet.
EH1
Urokset, valioluokka
Genedda Robin Hood 17527/01
Erinomainen tyyppi, voimakas uroksenpää, hyvä kaula ja säkä, laskeva lantio häiritsee, suora olkavarsi, muutoin
normaalisti kulmautunut, hyvä eturinta, erinomainen luusto, hyvinkehittynyt runko, hieman ahdas takaosasta, ja antaa
siksi hieman tasapainottoman ilmeen liikkeisiin, melko hyvä väri.
EH1
Urokset, veteraaniluokka
Bonel Gosma 20507/98

9 vuotias, voimakas erittäin hyvää tyyppiä, voimakas uroksenpää, harmaat kulmat, hyvä kaula, erinomaiset kulmaukset
edessä, hyvinkulmautunut, mutta heikko takaosastaan, hyvinmuotoutunut rintakehä, pitkä runko, hieno vanha uros,
jonka tulisi saada nauttia olostaan kotisohvalla.
H
Nartut, valioluokka
Nobel Herzensbrecher Undomiel v Hearts 29646/05
Erittäin hyvä tyyppi, tyypillinen ilme, kaunis pää, hyvä kaula, säkä ja lavat. Suora olkavarsi, kääntää etutassuja
ulospäin, hyvinmuotoutunut rintakehä, pitkänomainen, hyvinkulmautunut takaosa, putoaa etuliikkeissä, hieno sininen
väri, koira on parempi seisoessa, kuin liikkeessä.
EH1

