16.4.2011 Outokumpu
tuomari: Jens Myrman, Ruotsi
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
19kk. Erinomainen koko ja tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Maskuliininen, hyvän muotoinen pää.
Erinomainen kaula. Ylälinja voisi olla parempi. Lantio ei ole paras. Riittävästi kulmautunut takaa,
hyvin edestä. Hyvä runko. Mukava alalinja. Hyvät käpälät ja luusto. Hyvä liikkuja.
NUO EH
Ingnatiu's Aristo Acropol FI52172/09
20kk. Erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen, maskuliininen, hieman raskas pää,
hyvän muotoinen. Erinomainen kaula. Hyväksyttävä ylälinja. Laskeva lantio. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvä eturinta ja alalinja. Hyvät sivuliikkeet, hieman löysä edestä. Tänään hieman ujo,
mutta on ok lähestyä.
NUO EH
Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09
20kk. Erinomainen koko. Antaa erittäin pitkän ilmeen. Hyvin muotoutunut pää, mutta tarvitsee
enemmän voimaa ja maskuliinisuutta. Erinomainen ja hieno kaula. Tasainen ylälinja, mutta liian pitkä.
Melko hyvä lantio. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä runko. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkeiden tarvitsee
kehittyä.
NUO EH
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Charles FIN46161/07
3,5-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Maskuliininen pää, mutta tarvitsee enemmän eleganssia ja
pituutta. Hyvä kaula ja ylälinja. Lantio voisi olla parempi. Takakulmaukset voisi olla paremmat,
hyväksyttävät edessä. Hyvä runko ja alalinja. Hyvä luusto ja käpälät, mutta seisoo itään-länteen edessä.
Erittäin korkea häntä liikkeessä. Hyvät sivuliikkeet, erittäin epävakaa edessä.
AVO H
VALIOLUOKKA
Great Master Macho Manolito FIN35820/06
5-vuotias. Erittäin hyvä koko, tyyppi ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pää, hyvillä mittasuhteilla ja
yksityiskohdilla. Erinomainen ylälinja ja kaula. Kulmaukset edessä ja takana voisi olla paremmat.
Hyvä runko. Erittäin hyvät sivuliikkeet, löysä edestä.
VAL EH

NARTUT
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Rebel Yell FI59430/09
15kk. Erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen, hyvin muotoutunut, erittäin
feminiininen pää. Erinomainen kaula, ylälinja ja takaneljännes. Suora edestä. Ikäisekseen
hyvärunkoinen. Hienot sivuliikkeet, vielä hieman löysä edestä.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP3
NUORTENLUOKKA
Ingnatiu's Arnica De La Barre FI52177/09
20kk. Erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen, hyvin muotoutunut pää, hyvillä
mittasuhteilla, yksityiskohdilla ja mittasuhteilla. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset.
Hyvä luusto ja käpälät. Ikäisekseen hyvärunkoinen. Haluaisin nähdä vakaammat liikkeet.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
Wundervoll Aurinia Marley FI50058/09
20kk. Erinomainen koko ja tyyppi. Hieman liian pitkä. Feminiininen, hyvän pituinen pää, mutta
tarvitsee enemmän voimaa kuonoon. Erinomainen kaula. Erittäin hyvä ylälinja ja takaneljännes. Hyvä
runko. Erittäin korkea häntä liikkeessä. Haluaisin nähdä enemmän draivia ja vakautta liikkeissä
kauttaaltaan.
NUO EH
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Delilah FIN41627/08
3-vuotias. Erinomainen koko. Hieman liian pitkä. Hyvin muotoutunut pää, hyvät mittasuhteet.
Erinomainen kaula. Erittäin hyvä ylälinja ja takaneljännes. Hieman suora edestä. Hyvärunkoinen. Hyvä
luusto ja käpälät. Haluaisin nähdä enemmän draivia liikkeessä.
VAL EH
Love-Dane's Wild Midnight FIN12615/04
Erinomainen koko, tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Mahtavan hyvin muotoutunut pää, erinomaisilla
mittasuhteilla ja yksityiskohdilla. Erinomainen ylälinja, kaula ja takaneljännes. Hieman suora edestä.
Hyvärunkoinen. Turkki ei ole parhaassa kunnossa. Hyvä liikkuja kaikilta sivuilta.
VAL ERI1 SA PN2

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA

Heksutaksubody's Absolut FIN55353/08
2-vuotias. Iso uros, jolla liikaa painoa. Maskuliininen pää, jossa voisi olla parempi tasapaino kallon ja
kuonon suhteessa. Ei halua tulla täysin tutkituksi. Mukava kaula ja ylälinja. Hyvärunkoinen. Haluaisin
nähdä enemmän draivia, ulottuvuutta ja vakautta liikkeissä kauttaaltaan. Tarvitsee enemmän
kehäkoulutusta.
AVO H
VALIOLUOKKA
Mi'Havana Eye Of The Tiger FIN62834/08
2-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin hyvä pää hyvillä
mittasuhteilla. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyväksyttävät kulmaukset takana ja edessä. Eturinnan
täytyy täyttyä ja rungon syventyä. Alalinja nousee liikaa ylös. Seistessä eturaajoissa ja käpälissä
näyttäisi olevan hallitsemattomia liikkeitä, se onkin kysymys että miksi. Mukavat sivuliikkeet.
VAL HYL
Mi'Havana Elvis To Ozaenas FIN62832/08
VAL POISSA
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Saradane's Li'l Myy Danemanian FI57505/09
18kk. Mukava koko. Hieman liian pitkä. Feminiininen, hyvin muotoutunut pää hyvillä mittasuhteilla.
Erinomainen kaula ja ylälinja (liian pitkä) ja takaneljännes. Hyvät kulmaukset edessä. Eturinnan ja
syvyyden täytyy kehittyä. Erinomainen sivuaskel vielä epävakaa edessä. Tarvitsee enemmän
itsevarmuutta. Kauttaaltaan erinomaiset raamit, mutta substanssin täytyy täyttyä.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Danemanian Rosered Dream FIN32781/08
2-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Feminiininen hyvän pituinen pää, mutta kuonoon
tarvitsee enemmän voimaa. Erinomainen kaula, erittäin hyvä ylälinja. Haluaisin nähdä paremman
lantion ja takaneljänneksen. Hyvät kulmaukset edessä. Hyvä runko. Löysät etukäpälät. Hyvä liikkuja.
AVO EH
Namilon Susu FI10944/09
3-vuotias. Erinomainen koko. Liian pitkä. Erittäin hyvä pää hyvillä mittasuhteilla. Hyvin merkitty
otsapenger. Voisi kantaa korvat paremmin. Hyvä kaula. Pitkä ylälinja. Hyvä takaneljännes.
Hyvärunkoinen. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä sivuaskel, vielä hieman epävakaa edestä ja takaa. Hyvä
väri.
AVO EH
Norilskiy Suvenir Vesna For Herdolf FI51229/10

2-vuotias. Erinomainen koko. Liian pitkä. Melko hyvä pää. Liian isot korvat, mikä pilaa ilmeen.
Erinomainen kaula. Pitkä ylälinja. Hyväksyttävät kulmaukset takana, hieman liian suora edestä.
Eturinnan tarvitsee täyttyä. Seisoo itään-länteen edessä. Väri voisi olla parempi. Melko hyvä sivuliike,
kapea takaa, hieman epävakaa edestä.
AVO H
VALIOLUOKKA
Immortala Viva America Liberté FIN57951/08
VAL POISSA

sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
2-vuotias. Erinomainen koko. Hieman liian pitkä. Erittäin hyvä pää profiililtaan. Erittäin leveä kallo,
eikä kallon ja kuonon tasapaino ole hyvä. Erinomainen kaula, ylälinja, takaneljännes. Hyvä eturinta ja
alalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Mukava liikkuja sivusta, epävakaa edestä.
AVO H
Blue Cyrrus Oldstone Margarejro FI34178/09
2-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Pää, jossa liian paljon kaikkea. Alapurenta. Erinomainen
kaula. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvärunkoinen. Turkki ei ole parhaassa kunnossa. Seisoo edessä itäänlänteen. Melko hyvä sivuliike, kapea takaa ja epävakaa edestä. Hylätty alapurennan vuoksi.
AVO HYL

