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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09
Vajaa 3 v. kauniin pään omaava voimakas uros, jolla erinomainen eturinta, kaunis kaula. Hyvä
raajaluusto, rungoltaan hiukan liian lyhyt, mikä vaikuttaa takaosan toimintaan. Erinomainen rungon
tilavuus, jyrkkä lantio. Riittävän tehokkaat liikkeet.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA
Daneplanet Cloak'N Dagger FI15547/08
4 v 4 kk. aavistuksen pitkärunkoinen uros, jolla saisi olla suurempi rungon tilavuus, hyvä säkä,
mutta hiukan pehmeä selkä. Liian pysty olkavarsi häiritsee, hyvät takakulmaukset, hyvä kaula, hyvä
pään pituus, riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat. Liikkeessä liukkaan talven jäljiltä turhaa
pehmeyttä.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
Voimakas tasapainoinen hyvin rakentunut uros. Tasapainoiset kulmaukset, erinomainen etuosa.
Aavistuksen pehmeyttä ylälinjassa, kaunis voimakas kaula. Hyvä pään pituus, erinomainen purenta,
erinomaiset silmät. Erinomaiset etuliikkeet, hyvät takaliikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Méherzugi Vienna FI15915/12
10 kk, hyvä rungon pituus, hyvä raajaluusto. Etuosa saa täyttyä iän myötä, riittävät kulmaukset.
Lupaava ylälinja, kaunis kaula, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, maski saa puhdistua, hyvä
purenta. Lupaavat takaliikkeet, tarvitsee kehäkokemusta.
JUN EH1
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Delilah FI41627/08
4 v. kaunis liioittelematon narttu, aavistuksen pitkä lanneosa. Etuosa saisi olla täyteläisempi, hyvät
taka- riittävät etukulmaukset. Kaunis säkä, hyvä kaula, hyvä pään pituus, erinomaiset päänlinjat,
riittävä otsapenger. Hyvät liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11
8 kk, kookas tasapainoisesti kehittynyt urospentu. Hyvä raajaluusto, riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Lupaava eturinta, erinomainen kaula, kaunis pää, jossa jo nyt hyvät linjat, ikäisekseen
erinomaiset liikkeet.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Ädjutant FI20864/11
1 v. Mittasuhteiltaan hyvä, tasapainoisesti kehittynyt uros juniori, jolla tällä hetkellä riittävät
kulmaukset. Hyvä rungon pituus, hyvä raajaluusto, etuosa saa täyttyä. Erinomainen pään pituus,
hyvä purenta ja silmät, lupaavat liikkeet.
JUN ERI2
Jättiläisen Ölkky Xe FI40075/11
11 kk, kookas, hyvä rungon pituus, hyvä raajaluusto. Lupaava rungon tilavuus, nyt jo varsin hyvä
eturinta. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Voimakas kaula, hyvä pään pituus ja linjat.
Väritys voisi olla puhtaampi, hyvät etuliikkeet.
JUN ERI1
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07
5 v. kookas, voimakas, mittasuhteiltaan hyvä uros. Riittävä raajaluusto, riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Erinomainen rungon tilavuus, hyvä kaula, kaunis eturinta. Hyvä pään pituus, riittävä
otsapenger, kuono voisi olla täyteläisempi, hyvät liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Anxious Halley's Comet FI17881/10
2 v. kookas, voimakas mutta suhteiltaan hyvä narttu. Hyvä raajaluusto, kaunis etuosa, hyvä ylälinja,
hiukan jyrkkä lantio. Hyvä pään pituus ja linjat, tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Jättiläisen Pioni FI38433/07
5 v. hyvä rungon pituus, riittävä raajaluusto, hiukan liioiteltu etuosa, takaosa saisi olla
voimakkaampi. Riittävän pitkä kaula, pienehkö pää suhteessa runkoon. Liikkeessä turhan pehmeä.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA

Anxious French Kiss FI38990/07
4 v 10 kk. hyvä rungon pituus, riittävä raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Etuosa saisi olla
täyteläisempi, kaunis kaula. Hyvät pään linjat, hiukka pigmenttiä huulissa, silmissä ja kirsussa ei
olisi pahitteeksi. Erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
Ryhmä kookkaita, rungon mittasuhteiltaan hyviä. Hyvät raajaluustot, pitkät hyvälinjaiset päät.
Erinomaiset luonteet.
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
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