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Keltainen / Tiikerijuovainen
Nartut
Great-Golden’s After Da’capo Ti 11593/00 Jun2
9 kk, hieman matalaraajainen, feminiininen nuori narttu, jolla hyvä luusto, haluan hieman paremman pään profiilin &
pidemmän kuonon, 7 yläetuhammasta, jotka eivät ole kaikki normaalissa rivissä, teinitytön runko & eturinta, saisi olla
paremmin kulmautunut edestä & takaa, ylälinjan tulee kiinteytyä & niska saisi kaareutua tyylikkäämmin. Käyttäytyy
turhan levottomasti & tottumattomasti, hyvät liikkeet & väri.
Helisain Messina Ke 37998/99 Jun1 Juk1
Erittäin hyvän tyyppinen hyvin feminiininen kaunislinjainen 11 kk oleva narttu, erittäin hyvä pää & kaunis ilme, riittävä
luusto, toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan, riittävät takakulmaukset, puutteellinen eturinta, ikäisekseen hyvä
runko, kauniit tiiviit käpälät, hieman jäykät & tehottomat liikkeet, hyvä maski & kaunis keltainen väri.
Great-Golden’s Yoko Ono Ti 10573/99 Nuo2
Kovin löysässä kunnossa oleva vahvaluustoinen hieman pitkärunkoinen narttu, jolla tulisi olla parempi ylälinja seistessä
ja liikkuessa, toivoisin hieman paremman pääprofiilin ja pidemmän kuonon, ikäisekseen riittävästi eturintaa, hyvä
rintakehä, hieman löysä edestä & käpälät voisivat olla tiiviimmät, riittävät takakulmaukset, väri selässä saa vielä
puhdistua, erinomaiset maatatavoittavat sivuliikkeet, saisi esiintyä paremmin edukseen.
C’mon A Girl Made in Usa Ke 19398/94 Avo1 Avk1 Sa pn1 ROP
Seistessään hyvin kaunislinjainen näyttävä narttu, vahva luusto, erittäin hyvä pää, hieman syvällä sijaitsevat silmät,
toivoisin hieman paremman purennan, kaunis niskalinja, korkea säkä, erinomainen eturinta & rintakehä, erinomaiset
kulmaukset, hieman pehmeät ranteet & käpälät voisivat olla tiiviimmät, liikkuu yhdensuunt. mutta takatyöntö voisi olla
vieläkin tehokkaampi, tumma maski olisi eduksi, rungossa hyvin kaunis syvä väri, erinomainen luonne.
Jusalex Sha-la-la Ke 39539/97 Avo1 Avk2 Sa pn2
Vahva luustoinen, kaunislinjainen narttu, hieman leveä kallo, kuono voisi olla aavistuksen pidempi, hyvät silmät, riitt.
maski, hyvin kaareutunut niskalinja, korkea säkä, olkavarsi voisi olla viistompi, muutoin erittäin hyväasentoiset raajat,
hyvä eturinta & erinomainen runko, liikkuu hyvällä askelmitalla hieman jäykästi, hyvä keltainen väri rungossa.
Sininen
Nartut
Newpopman Angel Blu Unik Si 37368/95 Avo1 Avk1 Sa pn1 ROP
Ikäistään nuoremmalta vaikuttava hyvä luustoinen feminiininen narttu, riittävä pään pituus & riittävä jalous, hyvin
kaareutunut kaula & korkea säkä, eturinta saisi olla täyttyneempi, etukulmaukset hieman paremmat, juuri riittävä
rintakehän syvyys, hyvät takaraajat, erittäin hyvät käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella yhdensuuntaisesti, voisi olla
lanneosaltaan aavistuksen lyhyempi.

