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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Chic Carelia's Friedly Face FI53166/09
8 kk vanha urospentu, voimakas, hyvä pää ja maski. Voimakas luusto, kaula saisi olla tyylikkäämpi.
Riittävät takakulmaukset, saisi liikkua pidemmällä taka-askeleella. Hieman leveät eturaajojen
liikkeet.
PEN1
Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09
8 kk vanha urospentu, hyvä pään profiili, hyvin kaunis kaula. Pehmeä selkä, kaunis tiikerijuovainen
väritys, on ahdas takaa ja hyvin pentumaiset liikkeet.
PEN2
NUORTENLUOKKA
Don de Soi des Petites Verniéres FI34611/09
Voimakas, nuortenluokan uros, joka saisi olla enemmän raajoillaan, hyvä urosmainen pää, hyvä
purenta, eturinta jo tässä vaiheessa, voimakas runko. Hyvät takakulmaukset, hieman löysät
eturaajojen liikkeet, hyvät sivuliikkeet.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Genedda Ens Entium FI52063/06
Hyvän kokoinen uros, epävarmat korvat, hieman karkea kallo. Hyvät korkeat käpälät, löysät
kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset, liikkuu lyhyellä askeleella edessä, taka- ja etuliikkeet eivät ole
sopusoinnussa.
AVO H
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Oxytropis FI11781/07
Valioluokan uros, jolla on hyvä urosmainen pää ja ilme. Seisoo ranskalaisittain edestä, hyvä
eturinta. Löysät kyynärpäät, hyvä takaosa, pitäisi liikkua paremmin edestä, ei pääse kunnolla
eteenpäin liikkuessa.
VAL EH1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Ramona FI28549/08

Hyvin tyylikäs narttu, kaunis ylälinja. Hyvä pää ja ilme ja huulilinja. Riittävä etuosa, hyvä takaosa.
AVO ERI1 PN1 SERTI FI MVA ROP
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Dearie FI35391/05
Hyvän tyyppinen valionarttu, hyvä pää, epävarmat korvat. Hyvä runko, kulmaukset, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 PN2

musta / harlekiini
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Magic Alaunt Gimma FI45587/09
11 kk vanha juniorinarttu, joka ei tänään viihdy kehässä. On hyvin rauhaton, siihen kun koskee,
mutta tarvitsee paljon kehätottumusta. Hyvä pään profiili, keskivahva luusto, tarvitsee aikaa
kehittyäkseen.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Anxious Graffiti FI14045/09
Hyvärunkoinen ja -luustoinen narttu. Pää saisi olla pitempi, vielä kapea edestä, korkeat käpälät,
hieman luisu lantio. Hyvä harlekiini-väritys. Selkälinja saisi olla suorempi liikkuessa.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07
Pienehkö valionarttu. Hieman karkea kallo, pehmeä selkä. Hyvät takakulmaukset, hyvin niukka
harlekiini väritys, ainoastaan rungon puolesta välistä taaksepäin on mustia merkkejä. Liikkuu hyvin.
VAL EH1

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Hyvänkokoinen, pää saisi olla pitempi, hyvä eturinta, hieman pitkä lanneosa. Riittävä luusto, kaunis
sininen väri, pitäisi liikkua paremmin edestä.
JUN EH1

