23.8.2014 Ikaalinen
tuomari: Maija Mäkinen

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grand Royal's Godsent Bismarck SE29599/2013
1 v. tasapainoinen juniori, jolla hyvät mittasuhteet ja selvä sukupuolileima, hyvä pään pituus ja
linjat. Hyvä poskien ja kuonon voimakkuus, hyvä huulikulma, oikea purenta. Kaunis kaula ja niska,
olkavarsi saisi olla viistompi, vielä kevyt eturinta. Ikään sopiva runko, riittävä rintakehän pituus,
hyvin kulmautunut takaa. Hyvä lantio ja häntä, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa,
löysästi edestä. Hyvä ryhti, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Red Rublev Happiness FI11930/13
20 kk, maskuliininen nuorukainen, toivoisin hieman lisää korkeutta. Voimakas urosmainen pää,
jossa hyvä pituus, hieman pyöreyttä otsassa, hyvä kuono, leuat ja purenta, hyvä huulikulma. Kaunis
niskan kaari, erinomainen eturinta, hyvä rintakehän pituus. Voimakkaasti kulmautunut takaa, leveät
reidet, hyvä luusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu hyvin takaa, mutta edestä löysästi,
irtonaisin kyynärpäin, hieman pehmeä selkä, hyvä häntä. Hyvä käytös, mataluus häiritsee
kokonaiskuvaa.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Liebe Doggen Night Wish FI31372/10
4 v, kookas, maskuliininen uros, urosmainen pää, jossa hyvä pituus, kauniit tummat silmät, hyvät
leuat ja purenta. Turhan paljon löysyyttä huulissa. Hyvä kaula ja niska, erinomainen vahva eturinta,
kääntää hieman etutassut ulospäin. Erinomainen pitkä rintakehä, muta myös hieman pitkä lanne.
Sopivasti kulmautunut takaa, tänään liikkeessä takakorkea ja tarvitsee voimaa takaliikkeisiinsä.
Saisi olla tasapainoisempi liikkeessä, miellyttävä käytös.
VAL EH1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Wundervoll Bawaria FI40247/12
2 v, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Toivoisin lisää voimaa kokonaisuuteen, kaunis pään
profiili ja hyvä huulikulma, hyvät silmät ja purenta, kuono voisi olla täyteläisempi. Hyvä niska,
eturinta saa vielä kehittyä, tasapainoiset kulmaukset. Hieman kapea reisi, hyvä rintakehän malli,
hyvä lantio ja häntä, hyvät käpälät. Luusto voisi olla voimakkaampi, liikkuu kevyesti hyvällä
askeleella, mutta tarvitsee voimaa liikkeisiinsä. Miellyttävä käytös, esiintyy hyvin.
AVO ERI1

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Wysiwyg's Blue Peacemaker FI13662/14
15 kk, kookas, näyttävä juniori, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Selvä sukupuolileima, hyvä
pään pituus, hieman kyömyä kuonossa, hyvät silmät ja purenta, löysyyttä alahuulissa. Hyvä kaula,
pystyt olkavarret ja kevyt eturinta. Ikäisekseen hyvä runko, hyvin kulmautunut vahva takaosa, hyvät
käpälät, erinomainen karva ja kaunis sininen väri. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin takaa,
hieman epävakaasti edestä, hyvä temperamentti.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Drak'era Archean Pomona FI12268/13
20 kk, selvä sukupuolileima ja ok nartun mittasuhteet. Hyvä pään pituus ja linjat, hyvä kuonon
täyteys ja hyvä huulikulma, oikea purenta. Kaunis kaula, täyteläinen eturinta, tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä rungon syvyys, hieman pitkä lanne, hyvä vahva reisi, hyvä luusto ja käpälät.
Hyvä lantio ja häntä, kevyet tasapainoiset liikkeet. Liikkeessä hieman pehmeyttä selässä, sallitusti
valkoista käpälissä ja rinnassa. Miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

musta / harlekiini
EI OSALLISTUJIA

