17.5.2014 Rauma
tuomari: Markku Mähönen

keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Edgeofglory FI11575/14
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä koko, hyvä profiilinen pää, joka saa vielä vahvistua, hyvä kaula.
Ikäisekseen hyvä runko, hyvä raajojen luusto ja käpälät. Hieman avoimet silmät. Kulmaukset saavat
vielä voimistua, kevyt liike, mutta suhtautuminen tuomariin saa parantua.
PEN1 UROKSET
JUNIORILUOKKA
Love-Dane's Jive Rock'n Roll FI39365/13
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12
Mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseenkin vielä aavistuksen ilmava. Hyvä pään profiili ja otsapenger,
hyvä kaula. Ikään sopiva eturinta, rintakehä saisi olla pidempi, kokoon sopiva raajaluusto. Hyvät
takakulmaukset, lupaavat liikkeet, hieman vielä pehmeyttä ranteissa. Miellyttävä käytös.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Love-Dane's Great Sound FI30944/10
Vaikuttava kokonaisuus, erinomainen koko ja vahvuus. Hyvälinjainen pää, kuono voisi olla
aavistuksen voimakkaampi, hyvä otsapenger. Hyvä kaula, eturinta ja rungon voima. Hyvät vahvat
raajat ja käpälät. Hyvä takaosa, liikkuu näin isoksi koiraksi hyvin, tyypillinen käytös.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Erinomaiset mittasuhteet, tasapainoinen rakenne, erinomainen pään pituus, riittävä otsapenger.
Hyvä kaula, eturinta ja runko, hyvä rintakehän muoto, erinomaiset kulmaukset, joita käyttää hyvin
liikkeessä. Hyvä käytös, erittäin tasapainoinen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Red Rublev Ustinov FI11007/11

Vaikuttava kokonaisuus, erittäin kookas, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger. Upea kaula, hyvä
ylä- ja alalinja sekä runko, eturinta ja etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat, hyvä takaosa.
Luusto voisi olla hieman voimakkaampi tähän kokoluokkaan. Liikkuu kokoonsa nähden hyvin.
VAL ERI2 SA PU3
VETERAANILUOKKA
Love-Dane's Öky-Vip FI22763/06
Mittasuhteiltaan ja vahvuusasteeltaan erinomainen. Erinomainen sukupuolileima, komea uroksen
pää. Hyvä kaula, eturinta ja runko, hyvä raajojen luusto, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu ikäänsä
nähden erittäin hyvin. Edelleen komea kapistus, miellyttävä käytös.
VET ERI1 SA PU4 ROP-VET

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Danemanian Aftershock FI25025/11
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste, hyvämuotoinen pää, riittävä otsapenger. Erittäin hyvä
kaula, hyvä runko, eturintaa voisi olla hieman enemmän. Hyvät kulmaukset sekä raajojen luusto.
Hieman pehmeyttä ylälinjassa, hyvät käpälät ja liikkuu hyvällä askeleella.
AVO ERI2 SA PU2 VASERT
Grandman's Metusalem FI16317/11
Vaikuttava kokonaisuus, erittäin hyvä vahvuus, oikea pään profiili, aavistus jo liikaa nahkaa, hyvä
kaula, Erinomainen runko, hyvät kulmaukset ja raajojen luusto. Liikkuu kokoisekseen erittäin
hyvin, normaali käyttäytyminen.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Erinomaiset mittasuhteet, ääriviivat ja koko. Hyvämittainen pää, ei haittaisi jos olisi aavistuksen
voimakkaampi tähän runkoon. Erinomainen kaula, eturinta ja runko, erinomaiset kulmaukset ja
hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, tyypillinen käytös. Koira alkoi ontua toista takaraajaansa
paras uros -kehässä, minkä vuoksi sitä ei siinä luokassa sijoitettu.
VAL ERI1 SA
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan oikea, tyylikäs kokonaisuus. Riittävän pituinen pää, riittävä
otsapenger ja hyvä huulilinja. Hyvä kaula, ikään sopiva runko ja eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset,
tiiviit käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, saa vielä iän myötä hieman rohkaistua.

NUO ERI1 SA PN2 SERTI
AVOINLUOKKA
Genedda Nomen Nudum FI22064(09
Mittasuhteiltaan oikea vahva narttu, joka tänään hieman löysässä ja raskaassa kunnossa, hyvä pään
muoto ja huulilinja. Hyvä kaula, eturinta ja etukulmaukset, jyrkkä lantio ja koiralla on voimakas
taipumus peitsaamiseen, liikkuu ajoittain riittävän mittaisella raviaskeleella. Sopiva raajojen luusto,
hyvät käpälät, hieman tumma värisävytys, koiran näyttelykunto ja peitsaaminen vaikuttaa tänään
laatupalkintoon.
AVO H
VALIOLUOKKA
Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10
Mittasuhteiltaan pituuden puolesta nartuksi hyväksyttävä, hyvä pään profiili, hyvä kuonon vahvuus,
hieman löysää huulissa. Erinomainen rinta & rinnansyvyys, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvät
kulmaukset, luusto & käpälät. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

sininen
NARTUT
VALIOLUOKKA
Bonel Dana Sofia FI46981/11
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä sukupuolileima ja vahvuusaste. Hyvä pään profiili, hieman niukka
huulilinja, hyvä kaula, ylä- ja alalinja. Kääntää hieman etukäpäliään ulospäin, hyvät käpälät.
Liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

