10.6.2012 Kangasniemi
tuomari: Markku Kipinä
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Charles FI46161/07
Komearaaminen uros, jolla hyvät päänlinjat, selvä sukupuolileima, kaunis kaula, tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä runko, väri voisi olla kirkkaampi. Jäykkä taka-askel, hyvä häntä, tulisi esiintyä
itsevarmemmin.
AVO H
Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
Maskuliininen, vahvaluustoinen, tasapainoisesti rakentunut tyylikäs uros. Hyvälinjainen pää, melko
runsaat huulet, hyvä kaula. Hyvä runko ja tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella,
mutta ylälinja pettää.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Hoppingham's Epower Sledge Hammer FI20388/10
Vahvaluustoinen, voimakasrakenteinen, tyylikäs uros, hieman pitkä lanne. Maskuliininen vahva
pää, hyvät linjat, hyvä purenta, hyvät silmät, olkavarsi saisi olla viistompi, hieman luisu lantio.
Liikkuu joustavalla askeleella, löysyyttä edessä.
VAL ERI2 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Aluette FI47623/11
Tyylikäs, kaunisraaminen juniori, jolla hyvät mittasuhteet ja tasapainoiset, riittävät kulmaukset.
Ikäisekseen riittävä runko, hyvä ilme, hyvä päänlinjat. Kaunis kaula, liikkuu ja esiintyy hyvin.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Ramona FI28549/08
Tyylikäs, hyvällä sivuliikkeellä liikkuva narttu, jolla erinomainen ylälinja. Erinomainen takaosa,
melko avoimesti kulmautunut edestä, hyvä kaula. Hyvä runko, hyväilmeinen pää.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

musta / harlekiini

UROKSET
JUNIORILUOKKA
Ingnatiu's Castaway FI50222/11
Raamikas, lanneosaltaan hieman pitkä juniori, jolla hyvä raami. Vielä hyvin keskeneräinen
rungoltaan, ylälinjat tulee kiinteytyä ja suoristua. Lupaava pää, hieman löysät luomet, hyvä purenta.
Vahva kaula, kaunis väritys, liikkuu jäykällä taka-askeleella, raajat rungon alla, löysyyttä edessä,
eturinta tulee täyttyä ja eturaajojen suoristua.
JUN EH3
Jättiläisen Ädjutant FI30864/11
Lupaavaraaminen uros, jolla hyvä raajaluusto, vielä hyvin keskeneräinen rungoltaan. Päänlinjat saa
yhdentyä, melko löysät huulet, hyvä vahva purenta. Hieman luisu lantio. Näyttää jo melko hyvää
sivuliikettä, mustan värin tulee syventyä, hyvä häntä.
JUN ERI2
Jättiläisen Ölkky Xe Fi40075/11
Lupaavaraaminen, lanneosaltaan hieman pitkä juniori, jolla hyvät päänlinjat. Hyvä raajaluusto,
hyvin kulmautunut etuosa, hieman niukempi takaa. Valkoinen väri saisi olla puhtaampi ja
värimerkit mustemmat. Hyvät silmät, korvat ja purenta, liikkuu kehitysvaiheeseen nähden hyvällä
askeleella.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Genedda Quild Pro Quo FI306988/10
Komearaaminen, riittävän vahvarakenteinen uros, jolla hyvät päänlinjat, vahva purenta, hyvät
silmät. Kaunis kaula, pitkähkö lanne, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä turkki, liikkuu hyvällä
sivuliikkeellä, etuosa saa vielä parantua. Joustava sivuliike.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07
Komea, maskuliininen, tasapainoisesti rakentunut uros, jolla erinomainen ylälinja ja tasapainoisesti
kulmautuneet raajat. Vahva, hyvä purenta, hyvä ilme, liikkuu erinomaisella sivuliikkeellä, hiukan
löysä edestä.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09
Kookas, hyväluustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Komea kaula, hyvin kulmautuneet
takaraajat, avoimemmin kulmautunut edestä. Alakulma hampaat saisivat tulla paremmin ulos.
Liikkuu hyvin takaa, löysä edestä, hyvä väri.
VAL EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Doggidanes Aj-Pop-A-Top SE28553/2011
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, tyypiltään erinomainen juniori, jolla hyvät mittasuhteet, riittävät,
tasapainoiset kulmaukset ja hyvärunko. Hyvät päänlinjat, hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis
kaula, hyvä häntä, liikkuu kauniilla joustavalla, tasapainoisella askeleella. Hyvä luonne.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Catapha's Yo-Yo Yippee FI12475/07
Kaunisraaminen, tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla pidättyväinen esiintyminen. Kevyet korvat
pilaavat ilmettä, hyvät silmät ja purenta. Hyvä takaosa, olkavarsi voisi olla viistompi. Hyvä runko,
väri saisi olla mustempi, löysää edestä, hyvä sivuliike. Tarvitsee enemmän itsevarmuutta.
AVO EH2
Heksutasubody's Aaliyah FI55356/08
Kookas, seistessä hyväraaminen, melko niukasti kulmautunut narttu, jolla hyvät päänlinjat,
epävarmat korvat. Kaunis kaula, hyvä runko ja väritys. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, löysät
kyynärpäät.
AVO ERI1 SA PN4
Jättiläisen Pioni FI38433/07
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Danemanian Rosered Dream FI32792/08
Kaunislinjainen, tyylikäs narttu, jolla hyvin kulmautuneet raajat, hyvät kulmat ja erinomainen
ylälinja. Hyvät päänlinjat, silmät ja purenta. Liikkuu joustavalla askeleella, hieman löysä edestä.
VAL ERI1 SA PN2
Dogiwogin Ft Jatoria FI57894/08
Feminiininen, hyväraaminen, melko niukasti kulmautunut narttu, jolla hyvät päänlinjat, hyvä
purenta ja silmät. Erinomainen väri, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hyvä luonne, hyvä runko.
VAL ERI2 SA PN3
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Doggimainen Aapo FI18010/10

Kookas, vahvaluustoinen uros, jolla saisi olla suorempi ylälinja, voimakkaasti kulmautunut takaa,
kuin edestä. Eturinta saa täyttyä, liikkuu riittävällä sivuaskeleella, kapea takaa. Runsaasti löysää
nahkaa, hyvä purenta, hyvä väri.
AVO EH2
Doggimainen Timo FI18008/10
Ryhdikkäästi liikkuva uros, jolla hyvät päänlinjat. Hyvä raajaluusto, voimakkaammin kulmautunut
takaa kuin edestä. Hyvä purenta, hyvät silmät ja korvat. Näyttävä sivuliike.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Tähtisade FI37670/11
Kaunisraaminen, ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori, jolla hyvä sivuliike, hyvä häntä. Olkavarsi
saisi olla viistompi, hyvät päänlinjat ja purenta, saisi kantaa korvia paremmin. Kaunis kaula.
JUN ERI1
Doggimainen Tähtitaivas FI37671/11
Hieman pitkärunkoinen ja rungoltaan kehittymätön, jolla hyvin kulmautunut takaosa, avoimempi
edestä. Hyvät päänlinjat ja purenta. Hyvät silmät, hyvä väri. Runko saa täyttyä ja tiivistyä, jolloin
näyttäisi tasapainoista liikettä.
JUN ERI2

