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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Galileo FI30051/09
Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus ja oikeat linjat.
Hyvä kaula, hieman pystyt lavat, riittävä rinnan syvyys, hieman lyhyt lantio. Riittävät
takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, hyvät sivuliikkeet. Etuliikkeet saavat vielä vakiintua.
JUN ERI2 PU3
Crowbay's To Be A Wind FI42265/09
Tyylikäs nuori uros, joka aavistuksen pitkärunkoinen. Hyvä pään pituus, jossa hyvät linjat, oikea
ilme. Erinomainen kaula, säkä ja ylälinja, riittävä rinnan syvyys, pitkä lanneosa. Erittäin hyvin
kulmautunut takaa, hyvä luusto ja käpälät, ikään erinomaiset vakaat liikkeet.
JUN ERI1 PU1 SERTI VSP
Euro Power Come Back To Eden FI53355/09
JUN POISSA
Samuraiwood's Billabong Boy FI37228/09
Pienehkö nuori uros, oikeat mittasuhteet, melko hyvät pään linjat, hieman roikkuvat huulet. Pitkä
kaula, hyvä säkä, ikään erinomainen eturinta ja hyvä rintakehä, tiivis lanne. Oikein kulmautuneet
raajat, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin sivulta, edestä erittäin löysästi.
JUN ERI3 PU4
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Dollari FI52797/07
Erittäin hyvä tyyppi, vankka runko, vahva pää, kallo voisi olla hieman tasaisempi, hyvä kuono-osa,
silmät voisivat olla tummemmat. Vahva kaula, hyvä säkä, hieman niukasti kulmatunut, mutta
tasapainoiset raajat, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu vaivattomasti.
AVO ERI1 PU2 VASERT
Double D Daynakin Goldsmith FI52108/07
Erittäin hyvä tyyppi, hieman kapea runko. Olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa. Hyvät
pään linjat, hyvä ilme, vahva kaula, hyvä eturinta. Saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä,
riittävä rinnan syvyys, hyvä takaosa, luusto ja käpälät, riittävä askelpituus, mutta takapotku saisi
olla tehokkaampi ja ylälinja tiiviimpi liikkeessä.
AVO EH2
Edendane's Hagbard FI41170/08
AVO POISSA
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Gloria Great-M FI30044/99
JUN POISSA
Edendane's Runaway Bride FI48908/09
Erittäin hyvä tyyppi, hieman pitkärunkoinen, kaunis nartun pää, silmäluomet saisivat olla
tiiviimmät. Pitkä kaula, hyvä säkä, ikään riittävä rinnan syvyys, mutta vielä kapea rintakehä, hieman
pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut takaosa, vielä erittäin kapeat, löysät ja pentumaiset liikkeet.
Seistessä kauniit raamit.
JUN ERI2 PN4
Samuraiwood's Burberry FI37230/09
Tyyppi ja mittasuhteet erinomaiset, hyvä pään pituus, tummat silmät, kaunis ilme, hyvä kaula ja
eturinta. Ikään hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Erittäin hyvät pitkät
yhdensuuntaiset liikkeet, kantaa itsensä hyvin.
JUN ERI1 PN3 VASERT
NUORTENLUOKKA
Catapha's Gold Chakira FI52594/08
Erittäin hyvä tyyppi, olisi edukseen tiiviimmässä kunnossa. Tänään kovin pehmeä selkä ja roikkuva
alalinja häiritsevät. Erittäin hyvät pään linjat, tyylikäs kaula, hyvä säkä. Erittäin hyvä eturinta,
hieman suora olkavarsi, erinomainen takaosa. Liikkuu pitkällä askeleella, selkä antaa periksi.
NUO EH1
Orontius Wild Rose FI39327/08
Erittäin hyvä, mittasuhteet oikein, liikkuu vaivattomasti pitkällä askeleella. Hyvät pään linjat,
ilmavat korvat, kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula, riittävät kulmaukset, hyvä runko.
Koira on arka eikä anna koskea itseensä, josta palkintosija hylätty.
NUO HYL
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Loretta FI28441/04
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus ja linjat, silmät saisivat olla tummemmat.
Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä runko, raajat ja käpälät. Liikkuu pitkällä askeleella, hieman
ahtaasti takaa.
AVO ERI1 PN1 SERTI FI MVA ROP
C'mon Pretty Woman FI45525/04
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Ramona FI28549/08
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, voimakas kallo-osa, hieman roikkuvat huulet, kauniit tummat
silmät. Hyvä kaula, säkä, ylälinja, tilava runko. Reisi voisi olla hieman leveämpi, yhdensuuntaiset
liikkeet, pitkä askel.

VAL ERI1 PN2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Alder Glade's
KASV EI ESITETTY

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
WYSIWYG's Patriot Black Star FI35277/09
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet. Pää saisi olla pidempi ja jalompi, turhan raskas
kallo, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, samoin huulet. Erinomainen kaula, säkä ja ylälinja, hyvä
eturinta, suora olkavarsi ja kyynärvarret saisivat olla suoremmat ja ranteet hieman joustavammat.
Hyvä rintakehä, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin sivulta, edestä kovin löysästi.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Catapha's Brandon Boy FI17155/08
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus ja yhdensuuntainen. Löysät silmät
saisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja säkä, suora olkavarsi, erinomainen runko, hyvin
kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja käpälät, riittävä askelpituus.
AVO ERI1 PU1 SERTI VSP
Jättiläisen Jägermeister FI13832/05
AVO POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
C'mon Expected Choice FI17528/10
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset linjat, silmät
voisivat olla tummemmat ja luomet tiiviimmät. Hyvä kaula ja eturinta, hieman pysty lapa ja suora
olkavarsi, rintakehä saa vielä kehittyä. Hyvä luusto ja käpälät, erittäin hyvät sivuliikkeet.
JUN ERI1 PN2 VASERT
Catapha's Della Bambiino FI27916/09
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet. Oikeat pään linjat, keltaiset silmät pilaavat ilmeen. Hyvä
kaula, oikein kulmautuneet raajat, ikään hyvä runko. Liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi ja lyhyellä
askeleella.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FI57892/08
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvät pään linjat, oikea ilme, hyvä kaula ja säkä. Hieman etuasentoiset
lavat ja olkavarsi, hyvä rintakehä, luisu lantio ja matala hännän kiinnitys. Erinomainen luusto ja
käpälät, riittävä askelpituus, takapotku saisi olla pitempi.
NUO ERI1 PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Danemanian Rosered Dream FI32781/08
Erittäin hyvä tyyppi, hieman ilmava vaikutelma. Riittävä pään pituus, yhdensuuntaiset linjat. Hyvä
kaula, hyvä rinnan syvyys, voimakkaasti nouseva alalinja. Hieman lyhyt lantio, sopiva luusto,
liikkuu sivulta hyvin, etuliikkeessä löysyyttä.
AVO ERI1 PN3
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04
AVO POISSA

sininen
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin's Alyshea FI17771/09
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet, pää voisi olla hieman pidempi ja jalompi, silmäluomet
saisi olla tiiviimmät. Hyvä kaula, vielä kovin matala ja kehittymätön rintakehä. Erittäin luisu lantio,
hyvä luusto. Vielä pentumaiset liikkeet ja köyristää voimakkaasti lanneosaansa liikkeessä, iloinen
luonne.
JUN EH2
Herdolf Ellen Ripley FI14134/09
Kuriton nuori narttu, erittäin hyvä tyyppi. Mittasuhteet oikeat, hyvä pään pituus, silmät saisivat olla
tummemmat. Kaunis kaula, hyvä eturinta, hyvin kehittynyt rintakehä, riittävästi kulmautunut, hyvät
käpälät. Liikkuu hyvin silloin kun haluaa, palkintosija käytöksen vuoksi.
JUN EH1

