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musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Hoppingham's Hays Converter FI45526/08 

Vahvaluustoinen, hyvärunkoinen, kaunispäinen narttu. Riittävä raajakorkeus, tulisi esiintyä 

itsevarmemmin ja ylälinja voisi olla näyttävämpi. Hieman pitkä lanneosa ja hieman alas kiinnittynyt 

häntä, riittävästi kulmautunut edestä, hyvät takaraajat. Liikkuu sivusta hyvin, sisäkierteisesti edestä. 

Tarvitsee lisää itseluottamusta. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Genedda Hippomania FI14722/08 

Eriomaisen tyyppinen, hyväluustoinen, kaunislinjainen, feminiininen narttu. Hyvin kaunis pää ja 

ilme, eriomainen runko ja raajat. Liikkuu hyvin, ensiluokkainen luonne, väri puhdas. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Saradane's King Kryptonite FI22909/08 

AVO POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grande Gremin's Alyshea FI17771/09 

Vahvaluustoinen, feminiininen narttu, joka köyristää voimakkaasti selkäänsä, sekä seistessä että 

liikkuessa. Hyvä pään pituus, melko runsaat huulet ja kallo voisi olla litteämpi. Hyvät raajojen 

kulmaukset, melko jyrkkä lantio ja alas kiinnittynyt häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta 

saisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä ja takaa. Turhan avoimet luomet, hyvä väri, hyvä luonne. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Monica FI52859/08 



NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Oldstone's Bessi Wenniina FI12213/08 

Vahva, hyvärunkoinen, kaunispäinen narttu, selkä voisi olla hieman tiiviimpi ja lanneosa lyhyempi. 

Erittäin hyvä etuosa ja hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvät sivuliikkeet, takaa voisi liikkua 

yhdensuuntaisemmin. Kaunis väri, hyvä luonne. 

AVO ERI1 PN2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Saradane's Iron Dream FI27806/07 

Vahvaluustoinen, matalaraajainen narttu, jolla tulisi olla pidempi pää, hyvin kulmautunut edestä. 

Löysät kyynärpäät ja turhan taipuisat ranteet ja riittävät takakulmaukset. Voisi liikkua 

tasapainoisemmin edestä, melko lyhyt häntä, hyvä luonne. 

VAL H 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyväluustoinen ja mittasuhteinen kaunis narttu. Riittävä pään pituus, hyvä 

runko, voisi olla vieläkin paremmin kulmautunut, mutta seisoo ja liikkuu raajoillaan silti 

tasapainoisesti. Hyväasentoinen häntä, kaunis väri, hyvä luonne. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Ingnatiu's Arabella FI52176/09 

Hyväluustoinen, feminiininen nuori narttu, jolla on kovin niukat kulmaukset sekä edessä että 

takana. Hyvä pään pituus, mutta turhan pitkä otsapenger, ilmeen tulisi olla parempi ja korvien 

parempiasentoiset, melko runsaat huulet. Ikäisekseen melko hyvin kehittynyt runko, hyvin jyrkkä 

lantio ja alas kiinnittynyt häntä. Pitkät käpälät, takaraajojen liike jää rungon alle, kaunis väri, 

ystävällinen luonne. 

JUN T 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Catapha's Gold Chakira FI52594/08 

Erinomaisen tyyppinen, kaunis, tasapainoinen, feminiininen narttu. Hyvä luusto, erinomainen 

runko, hyvä pää ja ilme. Riittävästi kulmautunut edestä että takaa, erinomaiset tasapainoiset 

liikkeet, hieman hailakka väri, luonne ok. 

NUO ERI1 PN2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 



Chic Carelia's Delilah FI41627/08 

Erinomaisen tyyppinen, vahvaluustoinen, feminiininen narttu, jolla hyvin kaunis pää ja ilme. Voisi 

edestä olla paremmin kulmautunut ja eturinta saa vielä täyttyä. Hieman pehmeyttä selässä, hyvät 

takaraajat, riittävän puhdas väri. Liikkuu sivusta varsin hyvin, takaa hieman epävakaa. Kaunis väri, 

hyvä luonne. 

AVO ERI1 PN3 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Love-Dane's Cute Polarqueen FI48909/07 

Erinomaisen tyyppinen ja -runkoinen, feminiininen narttu. Kaunis ylälinja ja mittasuhteet, hyvä pää 

ja ilme, hyvä maski. Erinomainen eturinta ja runko, hyvät kulmaukset ja tiiviit käpälät. Liikkuu 

sivusta hyvin, voisi olla takaa yhdensuuntaisempi, Kaunis väri, hyvä luonne. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 


