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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Ritzypal's Funny Side Up FI37410/14
Hyvin tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet, kaunis ylälinja kokoon
riittävä raajaluusto. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä huulikulma, hyvät silmät ja korvat,
hyvä ilme. Tasapainoiset liikkeet ja hyvä ryhti.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Ritzypal's Full Moon Magic FI37413/14
14 kk, nyt jo melko tilavarunkoinen juniori, joka saa kovasti tiivistyä kauttaaltaan. Mittasuhteet
hieman ulos neliöstä, hyvä ylälinja, raajaluusto riittää kokoon. Pään tasot saisivat olla
yhdensuuntaisemmat ja alaluomet tiiviimmät, hyvä huulilinja. Hieman niukasti kulmautunut edestä
ja takaa. Melko sujuvat liikkeet, kaipaa kovasti ryhtiä.
JUN EH2
Royal Jazz Alice In Wonderland FI37702/14
15 kk, mittasuhteiltaan lähes neliömäinen juniori, jolla kaunis ylälinja ja hyvä ryhti.
Yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä huulikulma, isot hyväasentoiset korvat, hyvät silmät ja ilme. Iän
mukaisesti rungoltaan vielä hyvin litteä.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Samuraiwood's Frezza Mocca FI22327/12
Kooltaan hyvä 3 -vuotias, joka lanneosaltaan voisi olla hieman lyhyempi, normaalisti kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvä ylälinja, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, tummat silmät, alaluomet voisivat
olla tiiviimmät, hieman kyömy kuonon selkä, tiiviit huulet. Liikkeessä saisi olla kovasti lisää tehoa,
kapea kiinteä reisi, kovin leveät takaliikkeet, miellyttävä käytös.
AVO EH2
Wundervoll Bawaria FI40247/12
Ääriviivoiltaan varsin hyvä 3 -vuotias, jolla toivoisin hieman järeämmän raajaluusto, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, riittävä huulikulma,
tummat silmät, hyvin asettuneet korvat. Sopivat liikkeet, hyvä ryhti.
AVO ERI1

musta / harlekiini
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Rosestar's Time To Show FI11641/15
Tässä vaiheessa kovin ilmavan yleisvaikutelman tekevä juniori, jolla sopivassa määrin värimerkkejä
ja hyvä ylälinja, melko pysty lapa ja vaatimaton eturinta. Riittävästi kulmautunut takaa, lähes
yhdensuuntaiset pään tasot, riittävä huulikulma, hyvät silmät. Kaunis niskalinja, liikkuu hieman
lyhyin askelin. Tänään paremmalla teholla takaa kuin edestä, miellyttävä käytös.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
C'mon Princess Of The Ring FI46583/13
Ääriviivoiltaan varsin miellyttävä 2 -vuotias, hyvä raajaluusto, normaalit kulmaukset. Erinomainen
eturinta, hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja, yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä ilme ja huulikulma,
isot hyvin asettuneet korvat. Sujuva liikunta, hyvä ryhti.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP
Perfect Sunshine Harmony In Motion FI37361/13
2 -vuotias, vielä kovin juniorin oloinen narttu, voimakkaasti nouseva vatsalinja, hyvä ylälinja.
Riittävästi kulmautunut edestä, turhan voimakkaasti takaa. Kyynärpäät saavat tiivistyä, pään tasot
eivät aivan yhdensuuntaiset, kuono-osa saisi olla vankempi, hyvät huulet. Liikkuu sujuvasti, mutta
kapea-alaisesti, miellyttävä käytös.
AVO EH2
Ziva Magic' Al El Santhynor FI12851/14
2 -vuotias, hieman raskaasti värittynyt narttu, jolla pääosin mustat, mutta myös harmaita
värimerkkejä, oikea eturaaja harmaa. Riittävä koko, ylälinja saa vielä tiivistyä, lähes
yhdensuuntaiset pään tasot, hyvin voimakkaasti riippuvat huulet, syvällä sijaitsevat silmät ja
punertavat sidekalvot häiritsevät ilmettä. melko sujuvat sivuliikkeet, takaa melko kapeasti,
miellyttävä käytös.
AVO H

sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Genedda Blague Privée FI44977/12
Hieman pitkärunkoinen narttu, jolla kokoon riittävä raajaluusto, riittävästi kulmautunut edestä,
vaatimattomammin takaa. Hyvä rinnan syvyys, hieman pitkä lanneosa, riittävän vankka kuono,

pään tasot saisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävä huulilinja, punaiset sidekalvot häiritsevät
ilmettä. Hyvä sininen väri, sujuvat liikkeet.
AVO EH1
VETERAANILUOKKA
Bonel Zara Odessa FI46709/07
8 -vuotias, hyvässä kunnossa esitetty veteraani, joka rungoltaan lähes neliömäinen. Pään tasot
saisivat olla yhdensuuntaisemmat, varsin niukat huulet, hyvät silmät ja korvat. Hyvin kulmautunut
edestä, hyvä eturinta, hyvä raajaluusto. Hieman luisu lantio, liikkuu hyvin edestä,
vaatimattomammin takaa, miellyttävä käytös.
VET EH1

