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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10 

Hyvässä kehitysvaiheessa oleva juniori, jolla oikealinjainen ja mallinen, hieman liikaa huulia ja 

löysyyttä alaluomissa. Tasapainoiset riittävät kulmaukset, hyvä kaula, ylälinja ja eturinta. Rintakehä 

hyvässä kehitysvaiheessa. Liikkeissä vielä löysyyttä, mutta askel erinomaisen pitkä, etenkin takaosa 

saa vielä vahvistua. Hyvä väri ja käytös. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Euro Power Duutsoni FI33989/10 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, hyvässä kehitysvaiheessa, hyvät päänlinjat, hieman huulia, hyvät 

silmät, olkavarsi saisi olla viistompi, lantio hieman luisu, muuten hyvin rakentunut. Kaunis kaula ja 

selkälinja, hyvä rintakehä, edessä hieman löysyyttä ja taka-askeleessa saisi olla enemmän voimaa. 

Hyvä karva, väri ja käytös. 

NUO ERI1 SA PU2 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Dexter FI5279607 

Vahva hyvät rungon mittasuhteet omaava uros, jolla erinomainen takaosa, edestä kovin niukasti 

kulmautunut, pystyt välikämmenet, hyvä eturinta ja rintakehä. Hieman lyhytlinjainen pää, voimakas 

otsa, hyvät huulet ja silmät. Liike epätasapainossa, lyhyt etuaskel, voimakas takaliike, miellyttävä 

käytös, hyvä karva ja väri. 

AVO EH 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Catapha's Gold Edeline FI15723/11 

Vielä kovin pentumainen, ihana pää ja ilme, etuosa tulisi olla paremmin kulmautunut, jäykät 

ranteet. Hyvä takaosa, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä hyvän mallinen, mutta kesken kehityksen, 

hyvä takaliike, mutta etuliike kovin korkea, liike epätasapainossa ja tarvitsee aikaa, hyvä karva, 

iloinen käytös. 

JUN EH 

 

 

 

 

 



musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Danemanian Vuorenhaltian Hitu FI10619/11 

Hyvät mittasuhteet seistessä, hyvä kokonaisuus, hyvät pään linjat ja pituus, hyvät huulet, ohut 

karvoitus silmien ympärillä häiritsee ilmettä. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä lantion asento ja takaosa, 

olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä luusto, eturinta ja rintakehä vasta tulossa. Kyynärpäissä 

löysyyttä, hyvä askelpituus, mutta liike epävakaa. Hyvä karva, miellyttävä käytös. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Taivassilmän Anastacia FI57790/09 

Erinomaisessa lihaskunnossa oleva narttu, jolla hyvä sivuliike, edestä vispaa. Hyvät pään linjat, 

hieman voimakas kallo, kuono voisi olla aavistuksen pidempi, hyvä kaula, ylälinja, rintakehä sekä 

eturinta. Tasapainoiset sopivat kulmaukset, hyvä karva, miellyttävä käytös. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Hoppingham's Sardi Rhapsody FI42629/97 

Erinomaisessa lihaskunnossa oleva narttu, oikealinjainen hyvä pää, silmät saisivat olla tummemmat 

ja korvat posken myötäisemmät, hyvät tiiviit luomet. Edestä niukasti kulmautunut, eturinta saisi olla 

täyteläisempi, hyvät takakulmat, joskin hieman luisuutta lantiossa, hyvä rintakehä. Liikkuu 

tasapainoisesti, edessä löysyyttä, rungon pohjaväri vaaleanharmaa, kaulassa, päässä ja raajojen 

alaosassa valkoista, läiskät ok. Miellyttävä käytös. 

AVO H 

 

Jättiläisen Violetta FI56914/08 

Hieman laiskasti esiintyvä, saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Hyvät pään linjat, löysää 

kaulanalusnahkaa ja huulipussia, tämä häiritsee kokonaiskuvaa. Hyvät silmät melko tiiviit luomet, 

tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto, syvä rintakehä, riittävä eturinta, ylälinjassa pehmeyttä. 

Liikkuu melko lyhyellä askeleella, hyvä karva ja väritys. 

AVO EH 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Denim Danes Kiss Kiss Bang Bang FI20731/10 

Iloinen reipasotteinen narttu, joka kauttaaltaan vielä hieman kapea. Hyvät pään linjat ja pituus, 

tiiviit luomet, hyvät huulet. Hyvä kaula, eturinta saa vielä vahvistua, melko kuroutunut alalinja, 



lantiossa pyöreyttä. Taka-askelissa tulisi olla enemmän voimaa, hyvä yhdensuuntainen etuliike. 

Liikkeessä lanne hieman pyöristyy, hyvä karva. 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Monica FI52859/08 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, joka hieman vaisun oloinen. Hyvä pään vahvuus, melko hyvät 

ylälinjat, liikaa huulia, löysät alaluomet. Hyvä kaula, painunut selkä, hieman takakorkea, voisi olla 

paremmin kulmautunut edestä, että takaa. Hyvä rintakehä, hyvä etuliike, taka-askel saisi olla 

tehokkaampi. Hyvä karva ja käytös. 

AVO EH 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Onella FI41628/02 

9-vuotias, erinomaisessa kunnossa, hyvä pää, hieman löysää kaulanahkaa. Tasapainoinen 

raajarakenne, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä ja eturinta. Liikkeessä ikä näkyy arvokkuutena. 

Hyvä karva, miellyttävä kokonaisuus. 

VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET 

 

 

 


