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sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet & luusto. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja
kuonon linja, hyvät korvat, oikeanmuotoiset silmät, tiukka saksipurenta, pienet hampaat, hieman
kyömy kuononselkä, hieman huulipussia. Kaunis niskan kaari, hyvä rintakehä & eturinta,
tasapainoiset kulmaukset, hyvät tiiviit käpälät, hieman alhainen hännän kiinnitys, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Herdolf Very Expensive FI58859/12
16 kk, hyvänkokoinen, rungon mittasuhteiltaan lyhyt, hyvät korvat, silmät & purenta, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat. Hyvä kaulan pituus, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta
ikäisekseen, luisu lantio & hännän kiinnitys alhainen, riittävät etukulmaukset, niukka polvi- ja
kinnerkulmaus. Kääntää kyynärpäitä ulos liikkeessä, taka-askel jää lyhyeksi, epäpuhdas takaliike.
JUN H

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Great Gladiolus Dash De Peirak FI10829/13
15 kk, hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, sopiva luusto, hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Hyvä
kaula & säkä, painunut selkä, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta, riittävästi
kulmautuneet raajat, luisu lantio, alhainen hännän kiinnitys. Hyvät tiiviit käpälät, etuliikkeet vielä
epävakaat, taka-askel jää hieman rungon alle, tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen.
JUN EH1
Perfect Sunshine Hero Of The Day FI37356/13
JUN POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Mi'havana I Go Grazy FI55907/12
16 kk, tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu, hyvänkokoinen, oikeat rungon mittasuhteet,
erinomainen vahva luusto. Hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, hyvät korvat, silmät &
purenta, hieman huulipussia, hyvä kaulan pituus, ikäisekseen hyvä rintakehä & eturinta,
tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät, hyvä karva, hyvä harlekiiniväritys, hyvä häntä. Liikkuu
ikäisekseen hyvin, lupaava kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Great Bel's Brasilia FI17805/09
4 v, erinomainen koko & rungon mittasuhteet, hyvä vahva luusto. Hyvä pään pituus,
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvät korvat, silmät & purenta, kaunis huulilinja. Hyvä
kaula, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta, riittävät etukulmaukset, hyvät takana. Hyvät tiiviit
käpälät, hyvä häntä, hieman ulkonevat kyynärpäät liikkeessä, takaa liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN2 VASERT

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Love-Dane's Just A Gigolo FI39364/13
9 kk, hyvän kokoinen, vielä kevyt ja ilmava. Pää saa vielä kehittyä, hyvät korvat, keskiruskeat
silmät, luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, löysää kurkun alusnahkaa. Hyvä kaulan pituus ja
hyvä säkä, rintakehä & eturinta saa vielä iän myötä kehittyä, riittävästi kulmautuneet raajat,
kuroutunut alalinja, lyhyt sivuaskel ja etuliike vielä epävakaa, saa vielä kauttaaltaan kehittyä.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Wundervoll Badstuber FI40256/12
21 kk, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet & luusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, epätasainen
purenta, hieman kyömy kuonon selkä, huulet voisi olla tiiviimmät. Kaunis niskan kaari, ikäisekseen
hyvä rintakehä, olkavarren tulisi olla viistompi, riittävästi kulmautunut takaa, kotkea etuaskel,
riittävä taka-askeleen pituus.
NUO EH2
Wundervoll Brewille FI40248/12
22 kk, erinomainen koko & rungon mittasuhteet, hyvä vahva luusto, hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman löysät
luomet, hyvä purenta, löysyyttä suupielissä. Erinomainen kaulan pituus, jossa kaunis niskan kaari,
hyvä säkä, hieman painunut selkä. Ikäisekseen hyvä rintakehä & eturinta, tasapainoiset kulmaukset,
erinomaiset käpälät, hieman alhainen hännän kiinnitys, iänmukaiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
Hyvänkokoinen, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä vahva luusto, hyvä lihaskunto. Hyvä pään
pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät,
charmaattinen ilme, hyvä purenta, pienet hampaat, hieman voimakkaat huulet. Kaunis niskan kaari
& hyvä kaulan pituus, hyvä erottuva säkä & suora selkä. Erinomainen rintakehä & eturinta,
tasapainoiset kulmaukset, hyvät tiiviit käpälät, liikkuu melko hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Jodie Foster FI12895/13
14 kk, hyvän kokoinen mittasuhteiltaan oikea, sopiva luusto, hieman löysässä kunnossa. Hyvä pään
pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät,
hyvä huulilinja, hyvä purenta ja hyvän kokoiset premolaarit, hyvä kaula & säkä. Ikäisekseen hyvin
kehittynyt rintakehä & eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä häntä. Kevyt joustava
sivuaskel, etuliike hieman epävakaa, lupaava kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT
NUOTENLUOKKA
Wundervoll Bella Unica FI40250/12
21 kk, erinomainen koko & rungon mittasuhteet, hyvä luusto, erinomainen pään pituus,
yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, luomet tulisi olla
tiiviimmät, hyvä purenta, kaunis huulilinja. Hyvä kaulan pituus & kaunis niskan kaari, hyvä säkä,
rintakehä & eturinta, painunut selkä, tasapainoiset kulmaukset, hyvät tiiviit käpälät. Hyväasentoinen
häntä, hyvä karva, erinomainen brindle raidoitus, kevyet joustavat liikkeet.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI
VETERAANILUOKKA
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
10 v. erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaninarttu, erinomainen koko & kauniit ääriviivat,
erinomainen pään pituus, yhdensuuntaiset kaulan & kuonon linjat. Hyvän asettuneet korvat, kauniit
silmä, hyvä purenta, upea huulilinja. Hyvä kaulan pituus & kaunis niskan kaari, hyvä rintakehä &
eturinta, hyvä häntä, liikkuu iän tuomalla arvokkuudella.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET

