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keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Goldie Locks FI20577/10
Tyypiltään erittäin hyvä narttu, hyvä koko, mutta mittasuhteiltaan liian neliömäinen narttu. Hyvät
päänlinja ja pituus, kallo-osa saa vielä täyttyä, hyvä purenta. Hyvä kaulalinja, hyvät raajat ja
käpälät, sopiva luusto, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Hieman luisu lantio, kulmaukset
saavat vielä voimistua. Liikkuu edestä vielä ahtaasti, lyhyt taka-askel, hyvä käytös.
JUN H
AVOINLUOKKA
C'mon Crazy For You FI24493/09
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat ja pituus,
kuono-osassa voisi olla enemmän syvyyttä, purenta voisi olla hieman tiiviimpi. Hyvä kaulalinja,
luusto voisi olla vahvempi, hyvät käpälät, eturinta voisi olla hieman vahvempi ja runko syvempi.
Hyvät kulmaukset, etuliikkeet hieman ahtaat, hyvä taka-askel, hyvä käytös.
AVO EH
Chic Carelia's Elronds Pearl FI37110/09
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät päänlinjat ja pituus, oikea purenta. Kaunis kaulalinja, hyvä
luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset, liikkuu
hyvällä askeleella, hyvä tiikerijuovitus ja pohjaväri, hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Deanna FI41626/08
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät päänlinjat ja pituus, kaunis kaulalinja. Hyvä eturinta ja runko,
turhan pitkä lanneosa. Hyvä luusto ja käpälät, samoin kulmaukset, hieman ahtaat etuliikkeet, hyvät
sivuliikkeet, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN2

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Jättiläisen X-Elliot GB FI40748/09

Tyypiltään erittäin hyvä uros, joka saisi olla kuitenkin raajakkaampi, hyvät pään linjat ja pituus,
hieman loiva otsapenger, oikea purenta. Hyvä kaulalinja, hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä
lanneosa, hyvät kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin, erinomainen harlekiini väritys,
hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP
VALIOLUOKKA
Anxious Dj White Ink FI13921/04
VAL POISSA
Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07
Erittäin hyvätyyppinen ja kokoinen uros, hyvät päänlinjat ja pituus, hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja
käpälät, hyvä eturinta ja runko. Suora olkavarsi, hieman luisu lantio, hyvä polvikulma,
takaliikkeissä saisi olla enemmän työntövoimaa. Ei täysin selvä mantteliväritys, hyvä käytös.
VAL ERI1
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Finlandia FI15128/03
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen ja hyvät mittasuhteet omaava uros. Ikäisekseen hyvässä
kunnossa, hyvät päänlinjat ja pituus. Kaunis kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja
runko, hyvin kulmauksin. Liikkuu hyvin, hyvä käytös, mantteliväritys ei täysin selvä.
VET ERI1 SA PU2 ROP-VET
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Anxious Halley's Comet FI17881/10
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava nuori narttu,. Hyvät päänlinjat ja
pituus, oikea purenta, hyvä kaulalinja, hyvät raajat ja käpälät. Eturinta saa vielä voimistua, hyvä
runko, hieman luisu lantio, suora olkavarsi, sopiva polvikulma. Etuliikkeet vielä hieman hontelot,
hyvä sivuaskel, hyvä käytös.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI
AVOINLUOKKA
Anxious Dawn Darling FI13926/04
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvä pään pituus, yhtenäiset linjat. Syvyyttä saisi
kuitenkin olla enemmän, varsinkin kuono-osassa. Hyvä purenta, kevyet korvat, kaunis kaulalinja.
Luusto saisi olla vahvempi, hyvät käpälät, eturinta ja runko saisivat olla hieman täyteläisemmät,
sopivat kulmaukset. Hyvät, ryhdikkäät liikkeet, edestä hieman ahdas, hyvä harlekiini väritys, hyvä
käytös.
AVO ERI1
Anxious Geraldine FI14046/09
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät päänlinjat ja pituus,
vahvuutta ja syvyyttä voisi olla enemmän. Hyvä purenta, korvat saisivat olla päänmyötäisemmät.
Hyvä kaulalinja, luusto saisi olla vahvempi, kapea eturinta, runko saa vielä syventyä, sopivat

kulmaukset, hyvä sivuaskel, mutta edestä hyvin ahdas, hyvin epäluonnolliset etukäpälät, hyvä
käytös.
AVO T
Jättiläisen Pioni FI38433/07
Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, hyvä päänpituus ja yhtenäiset linjat, kuonon selkä hieman
kovera ja antaa hieman epätyypillisen ilmeen, kuono-osa saisi olla myös täyteläisempi silmien alta,
hyvä purenta. Hyvä kaulalinja, sopiva luusto, hyvät käpälät, voimakas eturinta, hyvä runko. Sopivat
kulmaukset, liikkeissä etuosa painuu, liikkeet eivät täysin tasapainossa. Mantteliväritys ei täysin
selvä, hyvä käytös.
AVO H
VALIOLUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, pitkä pää, jossa yhtenäiset linjat, hyvä otsapenger, kaunis
kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko hyvin kulmauksin. Liikkuu hyvin,
harlekiini väritykseen voisi toivoa enemmän laikkuja, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Anxious
KASV EI ESITETTY
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

siniset
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