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Tiikerijuovainen - keltainen
Urokset

Chic Carelia’s Brahman 16029/07
Tarpeeksi suuri ja erittäin hyvin kehittynyt. Päässä tarpeeksi pituutta, pään ylälinjat ei tarpeeksi yhdensuuntaiset.
Riippuvat huulet ja avonaiset alaluomet. Erinomainen lapakulmaus ja eturinta. Rintakehässä jo hyvä syvyys ja tilavuus.
Selkä hieman painunut. Koira on hieman takakorkea. Etukäpälien tulisi olla tiiviimmät ja korkeammat. Hyvät
takakulmaukset. Puhdas väri. Etuliikkeissä vielä nuoruuden löysyyttä.
JUN EH 1

Finlandia’s Keep On Bandit 28622/05
Suuri, mutta aikuiseksi urokseksi liian kevyt. Hyvä pään pituus, mutta kuono saisi olla syvempi ja silmät tummemmat.
Pitkä kaula. Hyvä ryhti ja ylälinja. Kapea eturinta. Rintakehä saisi olla syvempi. Tasapainoiset raajojen kulmaukset.
Tiiviit käpälät. Hieman horjuvat kintereet. Puhdas kultainen väri. Maski jo hieman harmaantunut.
AVO EH 1

Grand Kröyer’s Athos 42483/03
Suuri voimakas uros. Pää ja kaula voisivat olla jalommat, mutta hyvät suorat päänlinjat. Hieman riippuvat huulet. Hyvä
ryhti ja ylälinja. Syvä ja tilava rintakehä. Vankka luusto. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Ranteet saisivat olla
joustavammat. Erinomaiset pyöreät, korkeat käpälät. Yhdensuuntaiset liikkeet. Värissä hieman nokisuutta. Maski jo
voimakkaasti harmaantunut. Rauhallinen iloinen käytös.
VAL ERI 1 PU-1 VSP
Nartut

Love-Dane’s Best Romance 36274/07
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Erittäin hyvin kehittynyt. Hieman pitkä runko. Kuono saisi olla pidempi. Hieman korkea
otsapenger. Tummat silmät. Yksi P2 puuttuu. Pitkä kaula. Selkä selvästi painunut ja hetkuu liikkeessä. Erinomainen
luusto. Hyvät raajojen kulmaukset. Tiiviit käpälät. Puhdas väri, maski saisi olla tummempi ja laajempi. Saa vielä
kiinteytyä ja jäntevöityä.
JUN EH 1

Daneplanet Blazing Star 32887/06
Suuri jalo narttu. Lyhyt runko. Kuono saisi olla pidempi, mutta hyvät suorat pään linjat. Tummat silmät. Pitkä kaula.
Tarpeeksi vankka luusto. Rintakehä saisi olla syvempi. Riittävästi kulmautuneet raajat. Yhdensuuntaiset liikkeet.
Puhdas väri. Maski voisi olla tummempi.
NUO ERI 1 PN-2 SERT

C’mon Tobe or Nottobe 34199/05
Hieman kevyt kokonaisuus. Tarpeeksi kokoa, mutta voimaa ja massaa saisi olla enemmän. Hoikka kunto korostaa
kevyttä yleisvaikutelmaa. Hyvät suorat pään linjat, loiva otsapenger. Kuono saisi olla pidempi. Purenta ei aivan tiivis.
Köyristää selkää liikkeessä. Normaalisti kulmautuneet raajat. Hieman painuneet ranteet. Tiiviit käpälät. Takaraajat
hieman länkisääriset. Puhdas väri. Maski voisi olla tummempi.
AVO H

Chic Carelia’s Alter Ego 45003/04
AVO Poissa

Yellowskin’s Eve of Eden For Cc 40518/06
Suuri, korkea narttu. Lyhyt runko. Pitkä suoralinjainen pää. Tummat silmät. Hieman kevyt luusto. Kapeahko eturinta.
Lapakulmaus voisi olla voimakkaampi. Rintakehässä tarpeeksi syvyyttä. Hyvät takakulmaukset. Tiiviit käpälät. Puhdas
väri, maski voisi olla tummempi. Voisi esiintyä reippaammin.
AVO ERI 1 PN-3 VASERT

Love-Dane’s Monday Romance 40657/98
Voimakas narttu. Erittäin hyvä rakenne. Tarpeeksi pitkä, suoralinjainen pää. Erinomainen lapakulmaus ja eturinta. Syvä
tilava rintakehä. Selkä alkaa jo hieman painua. Leveä reisi. Erinomaiset takakulmaukset. Puhdas väri, maski jo
harmaantunut. Yhdensuuntaiset liikkeet. Ikä näkyy hampaiden kunnossa, muuten koira on kiinteä ja lihaksikas.
VET ERI 1 PN-1 ROP ROP-VET

Musta/harlekiini
Urokset

Anxious Fift Element 38992/07
Voimakas, hämmästyttävän hyvin kehittynyt nuori uros. Lyhyt, vankka runko. Pää voisi olla hieman pidempi ja
jalompi. Pitkä kaula. Hyvä lapakulmaus ja eturinta. Rintakehässä jo erinomainen syvyys ja tilavuus. Hyvät
takakulmaukset, mutta toinen kinner painuu pihtiin. Muuten hyvää kokonaisuutta häiritsee pitkät ja litteät etukäpälät,
mikä vaikuttaa myös etuliikkeisiin. Tasaisesti jakautuneet, mutta pienet läiskät.
JUN EH 1
Nartut

Anxious French Kiss 38990/07
Erittäin hyvin kehittynyt, voimakas, lyhytrunkoinen nuori narttu. Pää voisi olla hieman pidempi ja pigmentti parempi.
Pitkä kaula. Hyvä lapakulmaus. Suorat vankat eturaajat, tiiviit käpälät. Rintakehässä jo hyvä syvyys ja tilavuus. Selän
tulee kiinteytyä. Hyvät takakulmaukset. Hieman kapeat takaliikkeet. Läiskät pieniä ja harvassa.
JUN ERI 1 PN-1 SERT ROP

Anxious Full of Life 38989/07
Erittäin hyvin kehittynyt ja tarpeeksi suuri, vankkaluinen narttu. Hyvä pään pituus. Pitkä kaula, hyvä lapakulmaus.
Hyvä rintakehän syvyys, eturinnassa jo mukavasti täytettä. Selkä vielä pehmeä ja hetkuu liikkeessä. Leveä reisi Hyvät
takakulmaukset, mutta kintereet painuvat pihtiin. Laskeva lantio. Aika paljon pientä pilkutusta, valkoinen väri saisi olla
puhtaampi. Lupaava, mutta saa kiinteytyä kauttaaltaan.
JUN EH2

Anxious Morning Glory 29276/99
Tarpeeksi suuri, syvä ja tilava rintakehä. Hyvät raajojen kulmaukset. Raajojen luusto voisi olla astetta voimakkaampi.
Kuono saisi olla syvempi ja täyteläisempi. Pitkä kaula. Hyvä lapakulmaus. Eturaajat ei aivan suorat, mutta tiiviit,
pyöreät ja korkeat käpälät. Selkä painuu hieman. Hyvät takakulmaukset. Läiskät kovin harvassa. Kapeat takaliikkeet.
VET EH 1
Kasvattaja:

Kennel Anxious
(Fift Element, French Kiss, Full of Life, Morning Glory)
Ryhmässä on 3 junioria ja 1 veteraani. Kaikki edustavat erinomaista rotutyyppiä. Niissä on tarpeeksi kokoa ja voimaa,
ja ne ovat rakenteeltaan tasapainoisia. Monet koirat ovat vielä kehitysvaiheessa, mutta lupaavia. Kasvattajalla on hyvä
jalostusmateriaali, jolla on hyvä jatkaa.
KAS 1 KP

