26.8.2012 Pyhäjoki
tuomari: Jari Laakso
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Luisfigo FI29948/11
JUN POISSA
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
Vajaa 3 v. Erinomainen nuori uros, jolla erinomainen rungon tilavuus, lyhyt, hyvä raajaluusto.
Riittävät tasapainoiset kulmaukset, erinomainen eturinta. Kaunis ylälinja seistessä, aavistuksen
pehmeä liikkuessaan. Erinomainen voimakas kaula, ihana vahva riittävän rosoinen pää.
Tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Ingnatiu's Aristo Acropol FI52172/09
3 v, kookas uros, joka kokoonsa nähden riittävä rungon tilavuus. Riittävä raajaluusto, hyvä ylälinja,
eturinta voisi olla hiukan täyteläisempi. Hyvät takakulmaukset, riittävät etukulmaukset, seistessä
erinomainen ylälinja. Erinomaiset pään linjat, hyvät huulikaaret, riittävä otsapenger. Edestakaisissa
liikkeissä aavistuksen kapeutta.
VAL ERI2 SA PU4
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia's Armagnac FI45006/04
8 v. Voimakas tyylikäs erittäin terverakenteinen veteraani. Riittävä raajaluusto, kaunis etuosa,
erinomainen ylälinja. Tasapainoiset riittävät kulmaukset, ihana kaula, kaunis hyvälinjainen
liioittelematon pää. Hyvät liikkeet, silloin kun saa tarpeeksi tilaa.
VET ERI1 SA PU2 SERTI ROP-VET
Grand Kröyer's Athos FI42483/03
9 v 2 kk, kookas komea koira, riittävän täyteläinen etuosa. Erinomainen raajaluusto, upea ylälinja
liikkeessä ja seistessä. Hyvät takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Komea pää, hyvät liikkeet.
VET ERI2 SA PU3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Harley FI31798/11
16 kk, kaunis tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu. Tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta.
Ihana ylälinja, kaunis kaula, hyvä pään pituus, hyvät pään linjat. Liikkuu erinomaisella pitkällä
askeleella.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

Chic Carelia's Hayley FI31797/11
16 kk, erittäin kookas normaalisti kehittynyt nuori narttu, joka ymmärrettävästi tarvitsee vielä aikaa
saadakseen tarpeeksi rungon tilavuutta ja etuosaa täyttyäkseen senttistä. Riittävät tasapainoiset
kulmaukset, hyvä säkä, liikkeessä vielä pehmeä ylälinja. Kaunis kaula, hyvä pään pituus, riittävä
otsapenger, maski voisi olla syvempi. Terveet liikkeet.
JUN ERI2
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Deborah FI41624/08
4 v. kookas narttu, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, aavistuksen pehmeyttä ylälinjassa.
Kulmaukset saisivat olla voimakkaammat edessä ja takana. Hiukan etuasentoinen lapa, voimakas
säkä, joka on sivulta yllättävän tyhjä. Hyvä pitkä pää, riittävät yhdensuuntaiset linjat, voisi liikkua
tehokkaammalla askeleella.
AVO ERI1
Chic Carelia's Goldie Locks FI20577/10
2,5 v. lyhyt narttu, jolla riittävä raajaluusto. Ylälinja saisi olla tyylikkäämpi, etuosa tarvitsee aikaa
täyttyäkseen. Riittävät kulmaukset, lantio aavistuksen laskeva. Hyvä pään pituus, riittävät
yhdensuuntaiset linjat, hyvä suu, kuono-osa, joskin melko runsaat huulet. Liikkuu riittävän pitkällä
askeleella. Voisi esiintyä hieman reippaammin.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Delilah FI41627/08
4 v. kookas, voimakas, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Riittävän tiivis ylälinja, eturinta voisi olla
täyteläisempi. Hyvät takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Hyvä säkä, kaunis kaula, hyvä pään
pituus, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat, riittävä otsapenger, kauniit sivuliikkeet.
VAL ERI1 SA PN2
VETERAANILUOKKA
Lagarada's Pearl To Chiccarelia FI31799/04
8,5 v. kaunis, voimakas narttu, erinomainen rungon tilavuus. Riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä eturinta, erinomainen ylälinja, kaunis kaula. Hieno pää, ikä alkaa näkyä
liikkeiden pehmeytenä.
VET ERI1 SA PN1 VSP VSP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia's
Ryhmä tyypikkäitä perusrakenteeltaan hyviä koiria. Hyvät rungon tilavuudet, varsin hyvät etuosat.
Hyvät pään pituudet, vuosien varrella kehitys mennyt oikeaan suuntaan.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11
12 kk, ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt tulevaisuuden koira. Hyvä raajaluusto, etuosa täyttyy
iän myötä, tasapainoisesti riittävästi kulmautunut, hyvä lantio, lupaava säkä. Pää vielä
ymmärrettävän pentumainen, varsin puhdas väritys. Kokonsa ja ikänsä suhteen hyvät liikkeet.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
AVOINLUOKKA
Anxious Galevala FI14042/09
3,5 v. lyhyt kokoonsa nähden, rungon tilavuutta saa saada vielä lisää, hyvä raajaluusto. Etuosa saisi
olla täyteläisempi, riittävät kulmaukset. Kaunis kaula, pitkä pää, voimakas kuono-osa, riittävä
otsapenger. Leikkisä luonne, mikä vaikeuttaa liikkeiden arviointia. Väritys ok.
AVO ERI2
Karuso Weikko Liberté FI55353/10
3 v. mittasuhteiltaan hyvä lupaava nuori uros. Hyvä raajaluusto, kaunis etuosa, erinomainen kaula,
tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvä ylälinja, pää saisi olla parempi, runsaat huulet häiritsevät,
kallo ei vielä valmis. Liikkuu hyvin, kun saa siihen tarpeeksi nopean mahdollisuuden. Väritys voisi
olla puhtaampi.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
Piistar Geronimo FI26607/09
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09
Erittäin suuri, voimakas uros, jolla hyvä ylälinja, erinomainen raajaluusto. Etuosa saisi olla
täyteläisempi, riittävät kulmaukset, voimakas kaula. Runkoon nähden riittävän suuri pää. Hyvät
sivuliikkeet, etuliikkeissä aavistus kapeutta, johtuen eturinnasta. Hyvä väritys.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
AVOINLUOKKA
Anxious Highland Queen FI17879/10
2,5 v. nuori narttu, hyvä rungon pituus, vielä hiukan pehmeyttä ylälinjassa. Riittävät, mutta
tasapainoiset kulmaukset. Eturinta saa täyttyä iän myötä, hyvä kaula, kaunis pää, jossa hyvät linjat,
riittävä otsapenger. Liikkuu hyvin kun malttaa.
AVO ERI2
Dane Khan Maya FI39680/11

3 v. kaunis tasapainoinen narttu, riittävä raajaluusto, kaunis etuosa. Riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä kaula, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, kallo saa täyttyä kulmistaan
kunnolliset (?). Erittäin terveet liikkeet.
AVO ERI1 SA PN3 SERTI FI MVA
Piistar Galadriel FI26614/09
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07
5 v. tasapainoinen, liioittelematon narttu, riittävä eturinta. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset,
hyvä ylälinja, kaunis kaula, hyvät päänlinjat. Ripaus väriä päähän ei olisi pahitteeksi. Tasapainoiset
terveet liikkeet.
VAL ERI2 SA PN2
Anxious Halley's Comet FI17881/10
2,5 v. kaunis, voimakas narttu, hyvä raajaluusto, kaunis etuosa. Hyvä ylälinja, erinomainen pitkä
pää, hyvät tehokkaat terveet liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Anxious
Ryhmä tyypikkäitä koiria, josta osa iästä johtuen ei vielä ymmärrettävästi valmiita. Pään pituudet
kohdallaan, varsin hyvät raajaluustot, lupaavat rungon tilavuudet. Ryhmässä aavistus
värisekamelskaa, mutta koiran elämälle ei siitä ole haittaa.
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11
15 kk, ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt juniori, hyvä raajaluusto, riittävän tasapainoiset
kulmaukset. Etuosa täyttyy iän myötä, kaunis kaula, erittäin lupaava pää. Kokoon ja ikään nähden
erinomaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
VETERAANILUOKKA
Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04
Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja, tasapainoiset
riittävät kulmaukset. Hyvä eturinta, voimakas kaula, kaunis pää, lähes nuoren pojan liikkeet.
VET ERI1 SA PU1 ROP ROP-VET BIS-3-VET

NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Dionysos FI46986/11
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Piistar For Mona Lisa FI17841/09
AVO POISSA

