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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla melko hyvä vahvuusaste, oikealinjainen pää, hyvä pään 

vahvuus, hyvät huulet & korvat & silmät. Molemmat ala P4:t puuttuvat. Hyvä kaula & ylälinja, 

lantiossa hieman luisuutta, etuosa tulisi olla paremmin kulmautunut, hyvät takakulmaukset. 

Liikkeissä riittävä pituus & voima, rintakehä & eturinta saavat vielä kehittyä. Hyvä karva & käytös. 

AVO EH1 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Wundervoll Bawaria FI40247/12 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, joka antaa erittäin feminiinisen kuvan. Erittäin kaunis pää, hyvät 

pään linjat, kauniit silmät & hyvät huulet. Hieman pitkä runko & ylälinja pettää liikkeessä. Etuosa 

voisi olla paremmin kulmautunut, hyvät takakulmaukset. Hieman kevyt luusto, hyvä takaliike, 

hieman korkea etuaskel, hyvä karva & väri. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian All In FI25022/11 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla erinomaiset pään linjat, aavistuksen liikaa huulia ja hieman 

voimakas kallo & hieman löysyyttä alaluomissa. Hyvä kaula, ylälinjassa hieman pehmeyttä, 

olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä rintakehä. Yläraajojen välissä saisi olla enemmän täytettä, hyvä 

takaosa, hieman jäykät ranteet. Löysyyttä kyynärpäissä & hieman korkea etuaskel. Liikkuu kovin 

lyhyellä ja jäykällä taka-askeleella. Miellyttävä käytös. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Big Ranger's What A Miracle FI17432/10 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla sopiva vahvuus, hyvät pään ylälinjat & hyvä pään pituus, 

hieman voimakas kallo & turhan voimakkaat huulet, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula 



& selkä, luisu lantio, hyvä rintakehä & eturinta, tasapainoinen rakenne. Liikkuu riittävällä 

askelpituudella, voimaa saisi olla enemmän. Hyvä karva & käytös. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Genedda Á Peu prÉs De FI49750/12 

Iloinen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Liikkuu erittäin hyvin, yhdensuuntainen edestä & 

takaa. Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, hyvät pään linjat, mutta kevyt kuono. Hyvä kaula & 

ylälinja, lantiossa luisuutta, tasapainoinen, hyvä raajarakenne. Hyvä rintakehä, ikään sopiva 

eturinta, hyvä karva. 

NUO ERI1 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Wysiwyg's Blue Peacemaker FI13662/14 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä luusto. Hyvät pään linjat, löysyyttä alaluomissa, 

otsapenger saisi  olla selväpiirteisempi, hieman voimakas kallo ja hieman kyömyä kuononselässä. 

Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, riittävät takakulmaukset, ikään riittävä eturinta & 

rintakehä. Hyvä kaula & ylälinja, hieman luisu lantio, liike tällä hetkellä hieman harppovaa. Iloinen 

käytös, liikkeen tulee tasaantua. 

JUN EH1 

 

  


