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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
15 kk, erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Urosmainen pää, jossa hyvä pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, tummat silmät, luomet saisi olla tiiviimmät,
hyvä purenta ja huulilinja. Kaunis kaula, erinomainen säkä, hyvä rintakehä ja eturinta,
tasapainoisesti kulmautunut, erinomaiset käpälät. Hyvä karvanlaatu, erinomainen brindleraidoitus,
hyvä häntä. Kevyet, vaivattomat liikkeet, lupaava kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Agassi FI47621/11
Hyväkokoinen, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä luusto. Erinomainen pään pituus, oikeat
kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, silmät tulisi olla tummemmat ja luomet tiiviimmät, hyvä
huulilinja, kapea alaleuka, epätasainen etualahammasrivi. Hyvä rintakehä, riittävästi kulmautuneet
raajat, hyvä karvanlaatu ja häntä, käpälät tulisi olla tiiviimmät. Tänään liikkuu ja esiintyy
haluttomasti.
AVO EH2
C'mon No Jacket Required FI18273/13
Erinomainen koko, hieman lyhytlinjainen nuori uros, kokoon sopiva luusto. Hyvä pään pituus,
oikea korva asennoltaan epävarma, silmät tulisi olla tummemmat ja luomet tiiviimmät, kaunis
huulilinja, hieman kapea alaleuka, yksi kulmahammas ahdasasentoinen. Hyvä kaulan pituus ja
niskankaari. Rintakehä ja eturinta saa iän myötä täyttyä. Liikkuu lyhyellä askeleella, tasapainoiset
kulmaukset, erinomaiset käpälät. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen täyteen mittaansa.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Red Rublev Happiness FI11930/13
Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto. Vahva urosmainen pää, päässä hyvä pituus,
hieman pyöreyttä kallossa, hyvät korvat, silmät saisi olla tummemmat ja luomet tiiviimmät, hyvä
purenta, kaunis huulilinja. Hyvä kaulan pituus ja niskan kaari, hyvä rintakehä, eturinta, painunut
selkä. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, erinomaiset käpälät, hyvä karva ja häntä. Liikkuu
riittävällä askelpituudella, edestä kääntää hieman kyynärpäitä ulospäin.
VAL ERI2 SA PU3
Wundervoll Brewille FI40248/12
3 vuotta, erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Erinomainen pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, silmät saisi olla tummemmat ja luomet
tiiviimmät, hyvä purenta ja huulilinja. Hyvän pituinen kaula, hyvä rintakehä ja eturinta, seistessä

selkä painuu. Tasapainoisesti kulmautunut, erinomaiset käpälät, hyvä karva ja hännän asento.
Kevyet joustavat liikkeet.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
VALIOLUOKKA
C'mon Keepers Choise FI37793/12
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Narttumainen pää, jossa erinomainen pituus,
lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, korvat tulisi asettua paremmin, silmät saisi olla
tummemmat ja luomet tiiviimmät, hyvä purenta, kapea alaleuka, vasen alakulmahammas painuu
ikeneen, hyvä huulilinja. Hyvän pituinen kaula, oikeanmallinen rintakehä, hyvä eturinta, riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa, erinomaiset käpälät, hyvä karvanlaatu ja häntä. Kevyt joustava
sivuaskel jossa hyvä pituus.
VAL ERI2
Red Rublev Heart Killer FI11927/13
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Narttumainen pää, jossa hyvä pituus, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, luomet saisi olla
tiiviimmät, hyvä purenta, hieman runsaat poimut. Kaunis kaula, erinomainen säkä, rintakehä ja
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät, hyvä karva ja häntä. Kevyt joustava
sivuaskel.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
C'mon Please Be My Star FI46582/13
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet, luusto. Vahva, oikeanmallinen urosmainen pää, oikeat
kallon ja kuonon linjat, korvat saisi asettua paremmin, silmät saisi olla tummemmat ja luomet
tiiviimmät, hyvä purenta, hieman runsaat huulet. Hyvänpituinen kaula, erinomainen rintakehä ja
eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä karva, musta väri ja häntä. Liikkuu
riittävällä askelpituudella.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
Patientdanes Gmj Poker Chip FI32235/11
Hyvänkokoinen, erinomainen rungon mittasuhteet, saisi olla rungoltaan vahvempi. Erinomainen
pään pituus, oikeat kallon ja kuonon linjat, korvat tulisi asettua paremmin, silmät tulisi olla
tummemmat ja luomet tiiviimmät, hyvä purenta ja huulilinja. Kaunis niskankaari, riittävän
täyteläinen rintakehä, olkavarret tulisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, erinomaiset
käpälät. Hyvä karvanlaatu ja häntä, kevyt joustava sivuaskel, jossa riittävä askelpituus.
AVO ERI2 SA PU3 VASERT

VETERAANILUOKKA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
n. 9 vuotta, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Erinomainen koko, luusto ja rungon
mittasuhteet, erinomainen pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat,
silmät, purenta, hieman huulipussia. Kaunis kaula, erinomainen rintakehä ja eturinta, tasapainoiset
kulmaukset, erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja häntä, iänmukaiset liikkeet.
VET ERI1 SA PU2 ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Catapha's Fantasia FI47310/14
JUN POISSA
VALIOLUOKKA
Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Erinomainen pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon ja kuonon linjat, korvat saisi asettua paremmin, keskiruskeat silmät, luomet saisi olla
tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä, erinomainen rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset
kulmaukset, erinomaiset käpälät, kevyt joustava sivuaskel.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Vahva, urosmainen pää, oikein kiinnittyneet
korvat, hieman löysät luomet, kuono saisi olla hieman pidempi, hyvä purenta. Vahva kaula, hyvin
kehittynyt rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät. Hyvä karvanlaatu ja
häntä, kevyt joustava sivuaskel.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
AVOINLUOKKA
C'mon One And Only FI50958/13
2 vuotta, erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Hyvä pään pituus, oikeat kallon ja
kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät ja purenta, hyvä huulilinja. Hyvä kaulan pituus
ja säkä, erinomainen rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät. Hyvä
karvanlaatu ja häntä, liikkeessä selkä painuu, liikkuu kevyellä askeleella.

AVO ERI1 SA PN2 SERTI
VETERAANILUOKKA
Bonel Victoria FI46546/05
n. 10 vuotta, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaninarttu. Erinomainen koko, rungon
mittasuhteet ja luusto, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat,
silmät, purenta. Hieman löysää kaulanalusnahkaa, erinomainen rintakehä, hyvä eturinta. Olkavarret
saisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvät käpälät. Hyvä karva ja hännän asento,
liikkeessä iän tuomaa arvokkuutta.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET

