
Kemi 10.7.2011 

tuomari: Anita Al-Bachy 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Catapha'äs Gold Emiana FI15724/11 

9 kk vanha, kauniit ääriviivat omaava narttupentu. Eläinlääkärin, ei kennelliiton todistus hampaista 

esitetty. Erinomaiset pään linjat, huulikulma voisi olla parempi, hieman lentävät korvat. Hyvä 

kaula, säkä ja selkä. Riittävä runko, eturinnan tulee luonnollisesti vielä täyttyä. Hyvät 

takakulmaukset, pysty olkavarsi, sopiva luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla joustavasti, 

esitetään edukseen. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09 

22 kk, erinomaiset mittasuhteet omaava nuori uros, oikeailmeinen uroksen pää, erinomainen 

huulikulma, hyvät korvat. Erinomainen kaula ja selkä, vahva runko, erinomainen eturinta, oikein 

kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Erinomaiset käpälät, liikkuu joustavasti eriomaisella 

askelmitalla, hyvin edestä ja takaa. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

Ingnatiu's Aristo Actopol FI52172/09 

23 kk hyvän kokoinen uros, hyvä purenta, turhan roikkuvat ylähuulet, oikeat pään linjat ja kauniit 

silmät, hyvä kaula, säkä ja selkä. Hyvä runko ja eturinta, erinomainen luusto ja käpälät. Oikein 

kulmautunut takaa, pysty olkavarsi, lyhyt häntä, etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi, muuten liikkeet 

ok, esitetään hyvin. 

NUO ERI2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Daneplanet Cloak'n Dagger FI15547/08 

3,5 v keskikokoinen tyylikäs uros, oikeailmeinen uroksen pää, hyvä purenta, hieman löysät korvat. 

Hyvä kaula, säkä ja selkä, riittävä runko ja eturinta, hyvin kulmautunut takaa, pysty olkavarsi, 

sopiva luusto. Hyvät käpälät, liikkuu hyvällä joustolla, mutta etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. 

Hyvä juovitus, miellyttävä käytös. 

AVO ERI1 

 

Yellowskin's Great Swede For Cc FI12638/09 

Lähes 3 v, raskasrakenteinen uros, hyvä purenta, oikeat pään linjat, hyvät korvat ja kaula. tasainen 

ylälinja, hieman lyhyt rintakehä, eturinnan tulee täyttyä. Vahva luusto, hyvät käpälät, hyvät 

takakulmaukset, pysty olkavarsi. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi, muuten liikkeet ok, hyvä 

juovitus, esitetään edukseen. 



AVO EH 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Crazy For You FI24493/09 

2,5 v, keskikokoinen ja keskivahva narttu, jolla oikeat ääriviivat, oikealinjainen nartun pää, 

huulikulma voisi olla hieman parempi, oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä, hyvä runko, riittävä 

eturinta. Kauniisti kulmautunut takaa, pystyhkö olkavarsi, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu 

joustavasti, hyvällä askelmitalla, esitetään hyvin. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious Fifth Element FI38992/07 

4 v, erinomaista tyyppiä edustava vahva uros, hyvä purenta, oikeat pään linjat, erinomainen kaula, 

säkä ja selkä, tilava runko, erinomainen eturinta. Vahva luusto, oikein kulmautuneet raajat, liikkuu 

joustavasti, hyvin edestä ja takaa, erinomainen läiskitys, valiotittelinsä arvoinen. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chiking Absolut Beauty FI44621/10 

JUN POISSA 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Öinen Kulkuri FI16552/09 

2 v, tyylikäs erinomaiset mittasuhteet omaava, hyvä purenta, oikeat pään linjat, hyvät silmät ja 

korvat, kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä., Hyvä runko, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet 

rajaat, hyvä luusto ja käpälät. Erinomainen liikkuja, valiotittelinsä arvoinen. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 



NUORTENLUOKKA 

 

Saradane's Madam Milliveran FI13174/10 

1,5 v, keskikokoinen tyylikäs narttu, hyvä purenta, oikeat pään linjat, huulikulma voisi olla 

parempi, hyvä kaula, säkä ja selkä, sopiva runko. Eturinnan tulee täyttyä, pystyhkö olkavarsi, 

polvikulma voisi olla hieman voimakkaampi. Liikkuu joustavasti, mutta etuaskeleen tulisi olla 

ulottuvampi, tarvitsee paljon aikaa. 

NUO ERI1 

 

 


