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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Harley Davidson FI17380/13 

Erinomainen tyyppi, aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvät pään linjat, hieman liikaa huulia, 

erinomainen eturinta, hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hyvät käpälät, petukarvan vaihtumisesta johtuen 

sekava väritys hieman häiritsee. Liikkuu hyvin. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's GM Deja Vu FI38798/12 

Erinomainen tyyppi, otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä kaula, pysty olkavarsi, hieman niukka 

polvikulma. Hyvä karva ja väri, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, kovin lyhyt rintalasta. 

AVO ERI1 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Love-Dane's Jazz Diiva FI39361/13 

Erinomainen tyyppi, hyvät pään linjat, hieman liikaa huulia. Hyvä kaula, ikäisekseen hyvä eturinta, 

niukat etu- riittävät takakulmaukset. Hyvä häntä, erinomaiset käpälät. Vielä hieman liian avoimet 

silmäluomet. Liikkuu hieman maa-ahtaasti takaa. 

JUN ERI2 

 

Red Rublev La La Land FI38405/13 

JUN POISSA 

 

Samuraiwood's Hollywood Dream FI17378/13 

Erinomainen tyyppi, kaunis pää, hyvä huulilinja, erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Hyvät 

käpälät, liikkuu hyvin, hyvä väri ja karva. 

JUN ERI1 SA PN2 VASERT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12 

Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis pää, erinomainen kaula. Hyvä eturinta ja ylälinja, hieman niukat 

etu- hyvät takakulmaukset. Liikkuu edestä hieman kerien. Saisi esiintyä hieman reippaammin. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP-3 

 

AVOINLUOKKA 

 



C'mon Kiss For You Fi37795/12 

Kovin lyhyellä askeleella liikkuva, lyhyt ja luisulantioinen, hieman takakorkea tyttö. Hieman 

ylöskiinnittyneet korvat, hieman huulipussia. Pysty olkavarsi, kovin löysät kyynärpäät, hieman 

litteät etukäpälät. Kovin kapea reisi, hyvä väri ja karva. 

AVO EH1 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET  

 

VETERAANILUOKKA 

 

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05 

VET POISSA 

 

NARTUT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12 

Erinomainen tyyppi, hyvät pään linjat. Hieman löysät kyynärpäät, riittävät etu- ja takakulmaukset. 

Hieman liian laskeva lantio, hyvä häntä. Välillä hieman epävarmat takaliikkeet. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Wysiwyg's Blue Peacemaker FI13662/14 

Mittasuhteiltaan erinomainen, kookas, vielä kovin löysä nuori mies. Voimakas uroksen pää, vielä 

hieman liian roikkuvat silmäluomet, liikaa huulia. Pysty olkavarsi, vielä kovin puutteellinen rungon 

syvyys. Hieman liian laskeva lantio, joka voisi olla myös pidempi. Erinomaiset käpälät, siniseksi 

hyvä turkki. Liikkeessä ei ihan vielä tiedä, mihin jalkansa laittaa, tarvitsee paljon aikaa, mutta hyvä 

alku. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Genedda Bouc Emissaire FI44981/12 

Hyvin vahvarunkoinen, hieman tuhdissa kunnossa esitetty uros, joka voisi olla raajakkaampi. 

Voimakas pää, hieman liikaa huulia, vahva eturinta. Kovin löysät kyynärpäät, hieman liian laskeva 

lantio. Hyvät takakulmaukset, vielä liian löysät ranteet. Hyvä väri, erinomainen karva siniseksi. 

Tarvii aikaa tiivistyäkseen. 

NUO EH1 



 

VALIOLUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Hieman tuhdissa kunnossa esitetty, kovin vahvarunkoinen, hieman pehmytselkäinen uros. 

Voimakas kallo, hyvä kaula ja eturinta. Riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, hyvä väri, 

erinomainen karva. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. 

VAL ERI1 

 

 

 


