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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Ingnatius Aristo Acropol FI52172/09 

Suuri komearaaminen lupaava pentu, oikea tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme, hyvät 

huulet, erittäin kaunis kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä, erittäin hyvin kulmautuneet 

voimakasluustoiset raajat. Hyvät käpälät, liikkuu vaivatta. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

AVOINLUOKKA 

 

Daneplanet Cloak N' Dagger DI15547/08 

Ylväs, ryhdikäs, hieman hermostuneesti esiintyvä uros. Erinomainen pää ja ilme, kaunis kaula. 

Hyvä eturinta, hyvä lapa, olkavarsi saisi olla viistompi. Litteät käpälät, oikeanmuotoinen rintakehä, 

aavistuksen pitkä lanne. Varsin hyvä perä, selkä elää vielä liikkeessä. 

AVO EH1 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Crazy For You FI24493/09 

Vielä hieman ilmava, hyvin lyhytrunkoinen narttu. Hyvä pää ja kaula, pysty lapa. Lyhyt pysty 

olkavarsi, eturinta saisi olla täyttyneempi ja rintakehä pidempi. Hyvä perä, kiikkuu edestä löysästi, 

sivulta hyvin. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Delilah FI41627/08 

Erittäin kaunislinjainen, hyvin narttumainen kokonaisuus. Erinomainen pää, kauniit linjat, hyvä 

huuli, erinomainen ilme. Jalo voimakas kaula. Erinomainen etuosa, tilava runko, erinomainen perä, 

hyvä luusto ja käpälät. Edestä vielä hieman löysä, sivusta tehokas erinomainen ravi, hyvä käytös. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

Love-Dane's Esmeralda FI62929/08 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon To Ber Or Not To Be FI34199/05 



Hyvä tyyppi, mittasuhteet ja sukupuolileima. Kaunislinjainen pää, hyvä ilme, erinomainen huuli, 

hyvä kaula. Erinomainen eturinta, hieman pyöristyvä rintakehä, olkavarsi saisi olla pidempi ja 

viistompi. Liikkuu edestä löysästi, sivulta riittävän hyvin. 

AVO ERI1 PN2 VASERT 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Fire Fighter FI49445/09 

Voimakas, erittäin hyvin kehittynyt tasapainoinen uros., Erinomaista tyyppiä, vielä melko 

korostuneet otsaluut ja leveä otsapenger. Erinomainen kaula, etuosa saisi kulmautua 

voimakkaammin oikean muotoinen tilava rintakehä, hyvät käpälät. Värin tulee puhdistua, liikkuu 

hyvin. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anxious Dj White Ink FI13921/04 

Erittäin voimakas 6 v, hyvin vahva pää, haja-asentoiset korvat, hyvä kaula. Voimakas eturinta ja 

tilava rintakehä, hyvät käpälät, liian luisu lantio. Jättää taka-askeleen voimattomaksi rungon alle. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious Fifth Element FI38992/07 

Varsin voimakas uros, johon toivoisin lisää jaloutta, syvä leveä kallo, alaskiinnittyneet korvat, 

turpea kuono-osa, hyvä kaula. Voimakas eturinta, hyvin syvä rintakehä, hyvin kulmautuneet 

voimakasluustoiset raajat. Pitkät litteät etukäpälät, turhan luisu lantio ja kintereistä ahdas 

takaraajojen asento. Liikkuu edestä löysästi ja ulkokierteisesti ja takaa kinnerahtaasti ja käpäliään 

ulos kääntäen. 

VAL EH1 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Anxious Graffiti FI14045/09 

Viehättävä juniori, oikeat mittasuhteet, tyyppi ja sukupuolileima. Erinomainen jalo pää, kaunis 

kaula, lupaava etuosa, tilava runko, lyhyt jyrkkä lantio. Valitettavasti koira ontuu tänään, eikä sitä 

voida arvostella. 

JUN EVA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Ozaenas Orcidea To B-T FI43214/07 



Tasapainoinen hyvin rakentunut voimakas narttu. Hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula. Hyvä 

eturinta ja rintakehä, riittävästi kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, vaivaton ravi. 

AVO ERI1 PN3 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious French Kiss FI38990/07 

Kaunislinjainen, tasapainoinen kokonaisuus. Hyvä pää, kaunis kaula, hyvä etuosa ja rintakehä, 

varpaat saisivat olla kootummat. Riittävä perä, liikkuu edestä löysästi, sivulta riittävän hyvin. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Black Terminator's Cecilia FI32778/06 

Tänään löysässä kunnossa esiintyvä narttu, jolla hyvä pää ja kaula, keskivartalon luusto. 

Ulkokierteiset olkavarret, painuneet ranteet ja litteät käpälät. Takaosa saisi olla hivenen 

voimakkaammin kulmautunut, koiran selkä pettää sekä seistessä että liikkeessä. 

VAL H 

 

Saradane's Can Be Act Able FI16018/04 

Voimakas narttu, jolla hieman avoimet silmät, hyvä huuli, epätasainen purenta. Hyvä kaula, 

voimakas eturinta ja aavistuksen pyöristyvä rintakehä. Olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä perä, 

hyvät käpälät, liikkuu sivulta erittäin hyvin. 

VAL ERI2 PN2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Anxious 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Öinen Kulkuri FI16552/09 

Varsin kaunislinjainen komearaaminen juniori. Erinomainen pää ja ilme, kaunis kaula, erinomainen 

tilava rintakehä. Olkavarsi saisi olla viistompi, takaosan tulisi olla voimakkaammin kulmautunut ja 

käpälien kootummat. Valitettavasti koira ontuu tänään eikä sitä voi arvostella. 

JUN EVA 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Saradane's Heart V Actable FI43415/06 

Kaunislinjainen narttu, jolla hyväilmeinen pää, hyvä kaula, eturinta ja rintakehä. Hyvä perä, hyvät 

käpälät, vaivaton ravi. 

AVO ERI1 PN1 SERTI ROP 



 

VALIOLUOKKA 

 

Saradane's For Act Able FI40546/05 

Hyvin vanttera, leveä ja volyymiinsä nähden kevytluustoinen. Hyvä pää, ilme, huuli, erinomainen 

kaula. Hyvin korostunut eturinta, hyvä lapa, lyhyt pysty olkavarsi ja ulkokierteinen kyynärpää. 

Pyöreä rintakehä ja perä saisi olla voimakkaampi. Liikkuu edestä luvattoman löysästi ja 

ulkokierteisesti. 

VAL H 


