
21.7.2012 Kemi 

tuomari: Leni Finne 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Luisfigo FI18848/11 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Melko erisuuntaiset päänlinjat, pitkä otsapenger, runsaat huulet, 

silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvät korvat. Riittävä kaula, erinomainen säkä, niukahko 

eturinta, pysty olkavarsi, vielä kevyt eturinta, hyvät takakulmaukset. Oikea askelpituus, erinomaiset 

käpälät. 

JUN ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Hieman lyhyt kuono-osa, hieman löysät silmäluomet, hyvät 

korvat. Kaula saisi olla tyylikkäämpi, hyvä säkä, erinomainen eturinta, oikeanmallinen rintakehä. 

Takakulmaukset voisi olla voimakkaammat, saisi olla tiiviimmässä kunnossa, kovin jäykkä taka-

askel. 

VAL ERI1 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Grand Kröyer's Athos FI42483/03 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, silmät voisivat olla tummemmat. Riittävä 

kaula, erinomainen säkä ja ylälinja, täyteläinen eturinta, oikeanmallinen rintakehä, erinomainen 

takaosa. Riittävä askelpituus, hieman löysät kyynärpäät, lievää laiskuutta. Erinomaisessa kunnossa 

olevat 9 v veteraani. Onnittelut omistajalle vanhan koiran hienosta hoidosta! 

VET ERI1 SA PU1 VSP ROP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Diplomatic's Ina Scott SE43736/2011 

Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto. Melko erisuuntaiset päänlinjat, hieman pitkä otsapenger, hieman 

epäsymmetriset korvat. Hyvä kaula, säkä, ylälinja, eturinta voisi olla täyteläisempi. Hieman pysty 

olkavarsi, turhan pysty välikämmen. Oikeanmallinen rintakehä, ok takakulmaukset. Oikea 

askelpituus. 

JUN ERI1 SA PN2 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Daneplanet Daylight Dancer FI45991/10 



Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, silmät voisivat olla tummemmat. Kaunis 

kaula, erinomainen kaulan kaari, riittävä säkä ja eturinta, oikeanmallinen rintakehä. Riittävät 

kulmaukset edessä ja takana, hieman liikaa nouseva vatsalinja. Erinomainen askelpituus. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Chic Carelia's Delilah FI41627/08 

Melko pitkärunkoinen, sopiva luusto. Hieman erisuuntaiset päänlinjat, kauniit tummat silmät, 

miellyttävä ilme. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, täyteläinen eturinta, hieman pysty olkavarsi. Melko 

pitkä lanneosa, hieman jyrkkä lantio, karva ei parhaassa näyttelykunnossa. Oikea askelpituus, 

hieman löysät kyynärpäät. 

VAL ERI1 SA PN3 VACA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Lagarada's Pearl To Chiccarelia FI31799/04 

Varsin pitkärunkoinen, sopiva luusto. Melko erisuuntaiset päänlinjat, hyvät tummat silmät, hieman 

pyöreyttä kallossa. Hyvä kaula ja säkä, selkä painuu seistessä, hyvä eturinta. Pysty olkavarsi, kovin 

litteät käpälät, oikeanmallinen rintakehä. Esitetään turhan tuhdissa kunnossa. Ok takakulmaukset, 

riittävä askelpituus. 

VET EH1 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11 

JUN POISSA 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

EI OSALLISTUJIA 

 


