
Haukipudas 19.6.2011 

tuomari: Anita Al-Bachy 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Daneplanet Doubt No Doubt FI45988/10 

11 kk, oikeat mittasuhteet ja raajakorkeuden omaava uros, erinomainen purenta, huulikulman tulisi 

olla parempi, oikeat pään linjat, hyvät korvat, tummat silmät. Hyvä kaula, pysty lapa ja suora 

olkavarsi, hyvä ylälinja, alalinjan tulee vakiintua, sopiva luusto, oikein kulmautuneet takaraajat, 

hyvät käpälät. Vielä kovin pentumainen, jopa tähän luokkaan, tarvitsee paljon aikaa, liikkuu vielä 

löysästi edestä, mutta liikkeessä hyvä jousto, miellyttävä käytös, esitetään edukseen. 

JUN EH 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

21 kk vanha, vahva, kauniit ääriviivat omaava uros, erinomainen purenta, tummat silmät, oikeat 

pään linjat, toivoisin hieman tiiviimmät huulet, vahva kaula ja selkä. Upea eturinta, vahva runko, 

kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat, tiiviit tassut. Liikkuu erinomaisella joustolla, hyvin 

mennen tullen, esitetään edukseen. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Yellowskin's Great Swede For Cc FI12638/09 

2½ v. oikean kokoinen vahva uros, hyvä purenta, keskiruskeat silmät, hyvät korvat, oikeat pään 

linjat, huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula ja selkä, hieman suora olkavarsi, oikein 

kulmautunut takaa, eturinnan tulisi olla täyteläisempi, vahva luusto, hyvä häntä. Etuaskeleen tulisi 

olla ulottuvampi, riittävä jousto liikkeessä, erinomaiset juovat ja väritys. Miellyttävä käytös, 

esitetään edukseen. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Brahman FI16029/07 

4 v. hyvän kokoinen, aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava uros, hyvä purenta, oikeat 

pään linjat, turhan näkyvät sidekalvot. Hyvä kaula ja selkä, hyvä runko ja erinomainen eturinta, 

liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla, riittävä luusto ja oikein kulmautuneet taajat. Miellyttävä 

luonne. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 



Chic Carelia's Goldie Locks FI20577/10 

17 kk vanha eloisa narttu, hyvä purenta, kauniit tummat silmät, oikeat pään linjat, mutta toivoisin 

hieman lisää pituutta päähän. Hyvä kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä selkä, 

Rintakehän tulee täyttyä, samoin eturinnan, hyvät käpälät, liikkuu hyvällä joustolla ja askelmitalla 

silloin kun haluaa, esitetään hyvin. 

JUN EH 

 

Daneplanet Dame Fortune FI45990/10 

11 kk, keskikokoinen hyvän pään ja korkeuden omaava narttu, hyvä purenta, kauniit silmät, hyvä 

pään pituus ja oikeat pään linjat. Hyvä kaula ja selkä, tasapainoisesti kulmautunut, eturinnan ja 

rintakehän tulee luonnollisesti täyttyä kovasti. Hyvä häntä, liikkuu hyvällä askelmitalla ja joustolla, 

tarvitsee paljon aikaa. 

JUN EH 

 

Daneplanet Daylight Dancer FI45991/10 

11 kk, kauniit ääriviivat omaava narttu, jolla lupaava pää, erinomaiset pään linjat ja pituus, hyvä 

purenta, kauniit silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä 

luusto, liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla, hyvin lupaava. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Chic Carelia's Elrond's Pearl FI37110/09 

2 v vahva kauniit ääriviivat omaava brindle narttu, oikeat pään linjat ja pituus, hyvä purenta. Kaunis 

kaula, hyvä säkä ja selkä, tilava runko ja täyteläinen eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, vahva 

luusto. Liikkuu hyvällä joustolla ja askelmitalla, miellyttävä käytös, esitetään hyvin. 

AVO ERI1 SA PN3 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Deanna FI41626/08 

3 v, vahva kauniit ääriviivat omaava hyvänkokoinen narttu, hyvä purenta, tummat silmät, hieman 

liikaa sidekalvoa näkyvissä, oikeat pään linjat. Hyvä kaula, ihana säkä, vahva runko, täyteläinen 

eturinta. Liikkuu erinomaisella askelmitalla ja joustolla. Miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Chic Carelia's 

Kolmesta eri yhdistelmästä, kolmesta keltaisesta ja yhdestä brindlestä muodostunut yhdistelmä. 

Hyvin homogeeninen ryhmä, hyvärunkoisia koiria, kaikilla joustavat liikkeet, kahdella ryhmä 

koirista turhan näkyvät sidekalvot, joihin tulee kiinnittää huomiota. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV. 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 



JUNIORILUOKKA 

 

Black Terminator's Dry Ice FI54298/10 

9 kk vanha, vahva narttu, hyvä purenta, erinomaiset vahvat hampaat, oikeat pään linjat, mutta 

turhan näkyvät punaiset sidekalvot häiritsevät ilmettä, toivoisin tiiviimmät huulet. Hyvä kaula, 

vahva selkä, tilava runko, lupaava eturinta, vahva luusto, kauniit tiiviit käpälät. Hyvä häntä, liikkuu 

erinomaisella askelmitalla ja hyvällä joustolla, miellyttävä käytös, eloisa. 

JUN EH 

 

 

 

 

sininen 

 

EI OSALLISTUJIA 


