19.7.2016 Ylivieska
tuomari: Nina Janger
musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Magic Alaunt Linnunrata FI34440/14
14 kk, kovin löysähuulinen nuori mies, turhan avoimet luomet, oikeat pään linjat, aavistuksen lyhyt
kuono-osa. Kaunis kaula, vielä kovin kapea edestä. Niukasti kulmautunut , ikään sopiva runko.
Kääntää voimakkaasti eturaajojaan ulospäin. Hyvä häntä, hyvin löysä etuosa liikkeessä, tarvitsee
kiinteytyä. Liikkuu kauttaaltaan kovin löysästi, hyvässä lihaskunnossa.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Happy Harlekin's Bill FI55677/13
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Anxious Galevala FI14042/09
AVO POISSA
NARTUT
AVOINLUOKKA
Genedda Nomen Nudum FI22064/09
6 v, vankkarunkoinen, turhan tuhdissa kunnossa esitetty narttu. Feminiininen pää, jossa oikeat
linjat, korvat voisi olla paremmin asettuneet. Sopiva raajaluusto, hyvä eturinta, harlekiiniväri saisi
olla parempi ja valkoinen puhtaampi. Liikkuu riittävällä askelpituudella, voima jää uupumaan takaa.
Olisi enemmän edukseen hoikemmassa kunnossa. Hieman luisu lantio. Päivän kunto pudottaa
palkinto sijaa.
AVO H
VALIOLUOKKA
Bonel Fanni FI52879/12
2 v. Mittasuhteiltaan tyypillinen, jolla hieman pyöreyttä kallossa, hyvät huulet & purenta, hieman
lyhyt kuono-osa. Kaunis kaula, hyvä säkä & eturinta, hyvä runko, riittävän vahva raajaluusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella yhdensuuntaisesti edestakaisin.
VAL ERI1 SA PN2 CACIB
VETERAANILUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07

8 v, mittasuhteiltaan tyypillinen, seistessä hyvin kauniit ääriviivat ja oikeat päänlinjat, jo varsin
kulunut purenta, hieman kapea kuono-osa. Kaunis kaula, hyvä säkä & runko, hyvä raajaluusto.
Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella, hyvässä kunnossa oleva vahva rouva. Hieman
epätasainen harlekiiniväri.
VET ERI1 SA PN1 ROP-VET ROP

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11
4 v, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla hyvä purenta, hieman voimakas kallo-osa, hyvät korvat,
huulet, kaunis kaula & säkä. Hyvä eturinta & runko, hieman jyrkkä & lyhyt lantio. Hyvä alalinja,
riittävä raajaluusto, saisi liikkua takaa tehokkaammin. Enemmän edukseen seistessä kuin liikkeessä,
esitetään hienosti.
VAL ERI1
NARTUT
VALIOLUOKKA
Bonel Dolce Vita FI46980/11
4 v, kaunislinjainen ja -päinen narttu, hieman kapea kuono-osa, hyvät korvat, oikeat päänlinjat.
Kaunis kaula, hyvä säkä. Erinomainen eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu
yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, riittävän tiiviillä ylälinjalla. Esitetään erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane's News Flash FI27850/14
15 kk vanha, mittasuhteiltaan oikea, vankkaluustoinen juniori. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, hyvä
huulikulma, kookkaat oikea-asentoiset korvat, kaunis kaula. Hyvä säkä, eturinta & rintakehä saa
vielä täyttyä. Hyvin kulmtunut takaa, niukemmin edestä. Liikkuu hyvin takaa, vielä löysästi edestä,
ajoittain nostelee voimakkaasti eturaajojaan.
JUN ERI1
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Keith Richards FI39613/13

2 v, voimakas uros, jolla oikeat mittasuhteet, oikeat linjat päässä, mutta pää voisi olla
kokonaisuudessaan hieman pidempi & jalompi, purenta ok, hyvät korvat, runsaat huulet. Hyvä
kaula & säkä, vankka runko & luusto, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä eturinta ja runko. Liikkuu
hyvällä askelpituudella yhdensuuntaisesti, voimakas takaliike.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Euro Power Hard As Rock FI40484/13
2 v, hyvin voimakas, päässä oikeat linjat, hyvät korvat & purenta. Kaunis kaula, vahva säkä,
voimakas eturinta. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Kovin suora lapa, voimakas runko.
Hyvät takakulmaukset, paikoittain kovin ohut läpikuultava karvapeite. Heittelee eturaajojaan
liikkeessä, voisi liikkua vaivattomammin, on enemmän edukseen seistessä kuin liikkeessä.
VAL EH4
Alder Glade's Luisfigo FI29948/11
4 v, mittasuhteiltaan oikea uros, oikeat päänlinjat, kovin pienet etuhampaat, leikkaava purenta,
runsaat huulet. Riittävä kaula, rintakehä & eturinta voisi olla hieman voimakkaammat. Riittävä
säkä, epäpuhdas takaliike, hieman niukasti kulmautunut kauttaaltaan, hyvät käpälät.
VAL EH
Chic Carelia's Heyo Captain Jack FI31796/11
4 v, mittasuhteiltaan, tyypiltään miellyttävä uros. Hyvä purenta, päänlinjat voisivat olla
yhdensuuntaisemmat, hyvät huulet, hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä, hyvä raajaluusto.
Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä runko, yhdensuuntainen liikunta. Riittävä askelpituus, takapotku
voisi olla tehokkaampi.
VAL ERI3 SA PU3
Red Rublev Happiness FI11930/13
Ylväsryhtinen 2 v uros, oikeat päänlinjat, hieman lyhyt kuono-osa. Kaunis kaula & säkä, hyvä
eturinta, ylälinja voisi olla vahvempi, hyvä eturinta, hyvä raajaluusto. Voisi olla hieman paremmin
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysin kyynerin.
VAL ERI2 SA PU2 VACA
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Red Rublev Midlife Crisis FI23654/14
Kaunislinjainen 16 kk vanha, purenta ok, oikeat päänlinjat, kuono-osa saa täyttyä, hyvä huulikulma.
Kaunis kaula, hyvä ylälinja ja ikään sopiva runko. Täyteläinen rintakehä, riittävän täyteläinen
eturinta. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta vielä löysästi edestä. Saisi ojentaa kinnertään
tehokkaammin.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Isn't It Ironic FI32899/12
3 v, mittasuhteiltaan tyypillinen hyväpäinen narttu. Hyvä purenta, hieman avoimet silmäluomet,
hyvät korvat. Kaunis kaula, riittävä säkä, hyvä eturinta. Sopiva raajaluusto, liikkuu
yhdensuuntaisesti, tasapainoiset hieman niukat kulmaukset. Riittävä askelpituus, säilyttää ylälinjan
liikkeessä.

VAL ERI3 SA PN3
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
5 v, voimakas tyylikäs narttu. Epätasainen alaetuhammasrivi. oikeat päänlinjat, hyvät korvat ja
silmät, voimakas eturinta ja säkä, hyvin kulmautunut. Vahva luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti,
mutta hieman laiskasti, riittävällä askelpituudella, karvapeite ei parhaassa kunnossa.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Samuraiwood's Hollywood Dream FI17378/13
2,5 v, mittasuhteiltaan oikea, feminiininen narttu, hyvä purenta, hienot hampaat. Oikeat päänlinjat,
kaunis huulikulma, eturinta voisi olla voimakkaampi. Kaunis kaula, hyvä säkä ja runko, kokoon
sopiva raajaluusto. Hieman niukasti kulmautunut edestä, liikkuu yhdensuuntaisesti. Etuliike voisi
olla ulottuvampaa, liikkuu hyvin takaa.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

