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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Euro Power Duutsoni FI33989/10 

Varsin lupaava juniori, erinomainen uroksen pää, oikeat linjat ja hyvä huuli. Kaunis kaula ja sen 

kiinnitys, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, lantio saisi 

olla hivenen pidempi, liikkuu vaivatta. 

JUN ERI1 SA PU2 VASERT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

Erinomainen tyyppi, oikea koko ja mittasuhteet, urosmainen oikeamuotoinen pää, jossa hyvät linjat 

ja huulet, hieman suuret, mutta oikein kiinnittyneet korvat. Kaunis kaula, erinomainen runko, raajat 

ja kulmaukset, yhdensuuntainen vaivaton ravi. 

NUO ERI2 SA PU3 

 

Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09 

Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja leima, hyvin kaunis uroksen pää, jossa vielä aavistuksen 

pyöreyttä otsassa, hyvä huuli. Hyvä kaula, korostunut säkä ja erinomainen ylälinja, erinomainen 

eturinta ja tilava oikea muotoinen rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, 

hyvät käpälät. Hyvin kaunis sivuaskel, mutta kinner saa vielä vahvistua. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Charles FI46161/07 

Tyypiltään turhan vanttera, jonka toivoisin kauttaaltaan jalommaksi. Hieman raskas ja 

syväkalloinen pää, riittävä kaula, turhan pyöristyvät kylkiluut. Liian niukasti kulmautuneet 

keskivahvat raajat. Liikkuu takaa leveästi, edestä löysästi, sivulta vaivatta, mutta valitettavasti 

etuosa putoaa liikkeessä. 

AVO H 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09 

Viehättävä tasapainoinen, kaunislinjainen narttu. Ihanailmeinen pää, hyvä kaula, erinomainen 

eturinta ja rintakehä. Olkavarsi Saisi olla pidempi ja viistompi. Erinomainen takaosa, hyvä luusto, 

liikkuu vaivatta. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 



 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Heksutasubody's Absolut FI55353/08 

Suuri, mittasuhteiltaan oikea, jonka toivoisin kauttaaltaan jalommaksi. Oikeat pään linjat, mutta pää 

saisi olla kauttaaltaan kevyempi, hieman poskia, runsaasti löysää kaulanahkaa ja runsaat huulet, 

silmät saisivat olla tiiviimmät. Riittävä kaula, niukasti kulmautuneet keskivahvat raajat, lievästi 

ulkokierteiset käpälät. Riittävä eturinta, tilava, melko leveä rintakehä, liikkuu vaivatta. 

AVO EH 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Magic Alaunt Gimma FI45587/09 

NUO POISSA 

 

Saradane's Li'l Myy Danemanian FI57505/09 

Hyvin narttumainen, varsin kesken kehityksen oleva, keskivahva 22 kk ikäinen. Riittävä nartun pää, 

hyvät huulet, hyvä kaula, riittävä eturinta, ikään sopiva rintakehä. Niukasti kulmautuneet, 

kevyehköt raajat, painuneet ranteet, vaivaton ravi, saa voimistua kauttaaltaan. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian Rosered Dream FI32781/08 

Pulskassa kunnossa esiintyvä, luustoltaan keskivahva narttu. Oikeat pään linjat ja ilme, hyvä kaula, 

erinomainen eturinta, turhan pyöristyvä rintakehä. Pään luusto saisi olla voimakkaampi. Polvikulma 

selkeämpi, liikkuu vaivatta. 

AVO H 

 

Hoppingham's Sardi Rhapsody FI42629/07 

Tyypiltään oikea, erinomaiset mittasuhteet ja vahvuus, hyvä pää, jossa oikeat linjat, hyvä kaula. 

Erinomainen säkä, olkavarsi saisi olla pidempi ja viistompi, ja eturinta kehittyneempi. Runko saa 

vielä täyttyä, hyvä perä ja käpälät. Erinomainen sivuaskel, edestä hieman ulkokierteinen kyynärpää, 

väri saa vielä puhdistua. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Immortala Viva America Liberté FI57951/08 

Erinomainen, tasapainoinen narttumainen kokonaisuus. Oikea pää ja ilme, kaunis kaula ja sen 

kiinnitys, erinomainen eturinta, tilava rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet, voimakasluustoiset 

raajat, hyvät käpälät, puhdas, vaivaton ravi. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2 

 



sininen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Doggimainen Tuomas FI18011/10 

Erinomainen tyyppi, ja riittävän hyvät mittasuhteet, hiven raajakorkeutta toisi lisää jaloutta. 

Voimakas uroksen pää, hieman tarpeetonta nahkaa, kaunis kaula ja sen kiinnitys, erinomainen 

eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautuneet voimakkaat raajat. Aavistuksen sisäkierteinen kinnet, 

vaivaton väri. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

 


