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Keltainen / Tiikerijuovainen
Urokset
Helisain Master Man Ti 38002/99
Hyväluustoinen maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja lupaava ylälinja. Kaunis pää ja hyvä ilme. “Teinipojan”
eturinta ja runko. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Saisi liikkua tehokkaammin ja paremmalla
takapotkulla. Kaunis väri.
Love-Dane’s Oscar
Ke 20554/99 Nuo1 Nuk1
Hyväluustoinen maskuliininen uros. Kaunis pää ja ilme. Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan. Riittävät
takakulmaukset. Pitkät litteät käpälät. Ikäisekseen riittävä eturinta. Erittäin hyvä rintakehä. Väri saa vielä hieman
puhdistua. Lupaavat liikkeet, hyvä luonne.
Sirentus Zanzibar Ke 13100/99 Nuo0
Väriltään punaisen ruskea jossa rinnassa nokisuutta. Vahvaluustoinen uros, jonka tulisi seistä tukevammin. Toivon
paremman ylälinjan. Vahva syvä kallo, puutteellinen etuosa, niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Tarvitsee lisää
voimaa takaosaan, liikkuu takaraajat rungon alla. Värin takia 0.
Sirentus Zephyr Ke 13101/99 Nuo3
Epäpuhtaan värinen hyväluustoinen uros, jolla tulisi olla vahvempi takaosa ja parempi ylälinja. Hyvä pää ja ilme.
Riittävästi kulmautunut edestä. Tulisi liikkua paremmin ja seistä varma-asent. takaraajoillaan. Voimattomat
takaliikkeet. Köyristää selkäänsä.
Edendane’s Thunderball Ke 12304/98 Avo1 Avk2
Vahvaluustoinen maskuliininen uros, jonka tulisi seistä tukevammin takaosallaan. Melko voimakas otsapenger. Kuono
voisi olla pidempi. Hyvä huulilinja. Vaaleahkot silmät. Riittävä eturinta, hyvä runko. Saisi olla paremmin kulmautunut
edestä. Toivon lisää voimaa takaliikkeisiin. Kaunis kullankeltainen väri. Saisi esiintyä paremmin edukseen.
Grandman’s Leonardo Ke 26025/98 Avo2
Vahva maskuliininen uros, joka voisi olla hieman raajakkaampi. Melko vahva kaula, kaunis ilme, puuttuu 1 x P4. Hyvä
eturinta syvä rintakehä, saisi seistä tukevammin takaraajoillaan. Tipahtaa liikkuessaan eteen. Liikkuu riittävällä
askelpituudella. Kaunis kullankeltainen väri, hyvä maski.
Samlet Sir Lancelot Ti 20017/96 Avo1 Avk1 Sa pu1 VSP
Kaunislinjainen tasapainoinen vahvaluustoinen, maskuliininen uros. Pää voisi olla hieman jalompi ja pidempi. Kaunis
niskalinja. Hyvä runko. Riittävästi kulmautunut edestä hyvä takaosa. Hieman korkea ja löysä etuaskel. Riittävä
takatyöntö.
Nartut
Dogiwogin Lady Lupercus Ke 37252/99 Jun1 Juk1
Hyvin feminiininen riittäväluustoinen juniorinarttu, jolla lupaava ylälinja. Kuono saa vielä hieman täyttyä. Lupaava
huulilinja. Hyvä niskan kaari. “Teinityttömäinen” runko, voisi edestä olla paremmin kulmautunut. Lupaava takaosa.
Hyvät kiinteät käpälät. Väri saa vielä puhdistua. Liikkeisiin saa tulla lisää voimaa.
Delago’s Back To The Future Ke 28212/99 Nuo2
Seistessään hyvin kaunislinjainen hyväluustoinen nuori narttu. Melko hyvä pää, hieman avoimet silmät. Turhankin
pysty kaulan asento. Ikäisekseen hyvä runko, hyvä takaosa. Tällä hetkellä liian epäpuhdas väritys. Liikkuu varsin
hyvin, mutta tipahtaa hieman eteen. Väri häiritsee kokonaisuutta.

C’mon A Girl Made in Usa Ke 19398/94 Avo1 Avk1 Sa pn1 ROP
Kaunislinjainen vahva tasapainoinen narttu, joka seisoo tukevasti raajoillaan. Kaunis pää, yhteenkasvaneet
keskimmäiset alaetuhampaat. Hyvin kehittynyt täyteläinen runko. Hyvin kehittyneet raajat. Hyvä niskalinja. Liikkuu
riittävällä voimalla. Musta maski olisi eduksi. Käpälät voisivat olla pidemmät.
Minttu Ti 20994/98 Avo2
Hyväluustoinen riittävän korkearaajainen narttu, jolle toivoisin tyylikkäämmän ylälinjan ja paremman takaosan. Hyvä
pää, eturinta ja runko. Turhan löysä edestä ja pehmeät ranteet. Varsin hyvät sivuliikkeet. Tulisi seistä tukevammin
raajoillaan.
Dollydane’s Fleaming Star Ke 46977/93 Vet1 Vek1 KP
Vahvaluustoinen erittäin hyväntyyppinen veteraani. Kaunis pää, sharmikkaasti harmaantunut. Melko hyvä ylälinja.
Erinomaiset kulmaukset. Täyteläinen runko. Saisi edestä olla kiinteämpi ja toivoisin kompaktimmat käpälät. Ikä näkyy
liikkeissä.
Musta / Harlekiini
Urokset
Grazy Danes Lucky Luke Mu 38227/99 Jun1 Juk1
Hyväluustoinen maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hieman vahvat posket ja hieman avoimet silmät, hyvä
huulilinja. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Lupaava eturinta ja runko. Hyvät kiinteät käpälät.
Tarvitsee lisää voimaa takaliikkeisiinsä. Erinomainen luonne.
Newpopman Masa Niemi Si 37370/95 Avo1 Avk1
Hyvin vahva maskuliininen uros, jolle toivoisin hieman paremman takaosan. Pää voisi olla jalompi ja pidempi.
Riittävästi kulmautunut edestä. Hieman pehmeät ranteet, hyvä runko. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hieman pitkät
käpälät. Liikkuu riittävällä takapotkulla, mutta saisi olla edestä kiinteämpi ja yhdensuuntaisempi.
Nartut
Midette’s Alannah Si 27869/99 Nuo2
Hyväluustoinen nuori narttu, jolla tulisi olla parempi ylälinja ja vahvempi takaosa. Vahva kallo, riittävä kuonon pituus.
Niukasti kulmautunut edestä ja erityisesti takaa. Hieman ulkokiert. käpälät. Ikäisekseen hyvä runko, jyrkkä lantio.
Takaraajan liike jää rungon alle.
Midette’s Aurora Si 27867/99 Nuo2
Riittäväluustoinen feminiininen narttu. Toivoisin jalomman pidemmän pään ja jalomman ilmeen. Puuttuu 2 x P4.
Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät kiinteät käpälät ja mittasuhteet. Vielä puutteellinen etuosa. Ikäisekseen
hyvä runko. Tarvitsee lisää voimaa takaliikkeisiin. Hyvä luonne.
Genedda Hugs’n Kisses Si 19191/97 Avo1 Avk1
Hyvin feminiininen hyväluustoinen narttu, jolla kaunis ylälinja. Kallo voisi olla hieman jalompi ja kuono pidempi.
Tulisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä takaosa. Hieman pitkät käpälät. Eturinta saisi olla selvempi. Liikkuu
riittävällä askelpituudella.

