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musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12 

Erittäin hyvän tyyppinen & -kokoinen uros, joka saisi kuitenkin olla maskuliinisempi. Hyvät 

päänlinjat & pituus, syvyyttä saisi olla enemmän & otsapenger selvempi, oikea purenta, hyvät 

silmät & korvat. Hyvä kaulalinja, riittävä luusto, hyvät käpälät, eturinta & runko saavat vielä 

voimistua, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin, mantteliväritys ei täydellinen, hyvä käytös. 

VAL ERI1 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

A-Stalavista Maczupikczu FI43184/13 

Erittäin hyvän tyyppinen & -kokoinen nuori narttu. Hyvät pään linjat & pituus, hyvä otsapenger, 

hieman köyry kuononselkä, hyvä purenta, tummat, hieman pienet silmät, hyvät silmäluomet. Hyvä 

luusto & käpälät, eturinta & runko saavat vielä kehittyä. Hyvät kulmaukset, turhan luisu lantio. 

Hieman pehmeä selkä, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, edestä löysästi. Saisi liikkeissä olla 

ryhdikkäämpi, hyvä käytös. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grande Gremin's Dark Hope for Future FI39891/12 

Erittäin hyvän tyyppinen & -kokoinen narttu, jolla hyvät pään linjat & pituus, harvinaisen hyvä 

otsapenger, oikea purenta, tummat silmät. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto & käpälät, eturinta & runko 

saavat vielä vahvistua, hyvät kulmaukset. Hyvä sivuaskel, edestä hieman löysä, hyvä käytös. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP 

 

 

 

sininen 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Dana Sofia FI46981/11 

Erittäin hyvän tyyppinen, kookas narttu, joka saisi olla rungoltaan lyhyempi, sukupuolileima saisi 

olla vieläkin feminiinisempi. Hyvät pään linjat & pituus, hyvä otsapenger, oikea purenta, hyvät 

silmät & korvat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto & käpälät, hyvä eturinta & runko. Pitkä lanneosa, 

sopivat kulmaukset, liikkuu hyvin. Hyvä käytös, hyvä sininen väri. 



VAL ERI1 SA PN2 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Erittäin hyvän tyyppinen, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani narttu. Hyvät pään linjat & 

pituus, otsapenger voisi olla hieman vahvempi, hyvä purenta, samoin silmät & korvat. Hyvä 

kaulalinja, hyvä luusto & käpälät, hyvä eturinta & runko sekä kulmaukset. Liikkuu hyvin, väri voisi 

olla sinisempi. Hyvä käytös. 

VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET 

 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Red Rublev Little Red Depp FI38402/13 

Erittäin hyvän tyyppinen & kokoinen juniori uros. Hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat & pituus, 

hieman kupera kuononselkä, oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä 

luusto & käpälät. Polvikulma saisi olla vahvempi, hyvä runko, eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä 

sivuaskel, hyvä käytös. 

JUN ERI1 SA PU2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Red Rublev Wind Diesel FI42267/09 

Erittäin hyvän tyyppinen, suurikokoinen & ryhdikäs uros. Hyvät pään linjat & pituus, loiva 

otsapenger, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta, oikea purenta, hyvät silmät & 

korvat. Hyvä kaula & ylälinja, hyvä luusto & käpälät. Hyvä eturinta & runko, hieman pitkä 

lanneosa. Hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä käytös. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2 


