Rantasalmi 2.7.2016
tuomari: Juha Putkonen
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Danemate Athos FI52507/15
8 kk, mittasuhteiltaan oikea, erinomainen raajaluusto, urosmainen hyvä pää, päänlinjat eivät vielä
yhdensuuntaiset, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hieman kyömy kuononselkä, hieman runsaat
huulet, hyvä purenta. Hyvä niskan kaari ja säkä, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä.
Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Hyvä karvan laatu, pieni valkoinen rintamerkki. Hyvät
liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Samuraiwood’s Katti Matikainen FI31236/15
Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, erinomainen luusto, vahapiirteinen urosmainen pää,
päänlinjat eivät vielä yhdensuuntaiset, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hieman
kyömy kuononselkä, löysyyttä huulissa. Hyvä kaula, säkä ja rintakehä, olkavarret saisivat olla
viistommat. Eturinta täyttyneempi, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä karva ja häntä, iänmukaiset
liikkeet.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Alder Glade´s Endure FI20193/14
Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluusto. Urosmainen hyväpituinen pää, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Hyvä purenta, kaunis kaula, hyvä säkä, rintakehä ja
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hieman luisu lantio ja alhainen hännänkiinnitys.
Liikkuu riittävällä askelpituudella.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT
Great Romance Braveheart FI10171/14
AVO POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Blaaholms Rubin DK09615/2015
13 kk, hyvänkokoinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto. Narttumainen pää, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Kaunis
niskan kaari, erinomainen säkä, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, tasapainoiset kulmaukset.
Hyvät käpälät, hyvä karva ja häntä, hyväasentoinen lantio, kevyet joustavat liikkeet.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

NUORTENLUOKKA
Great-Body’s Last But Not Least FI54442/14
20 kk, mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, narttumainen, hyvänpituinen pää, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Säkä saisi
olla selvempi, ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä. Tasapainoiset kulmaukset,
hyvä karvanlaatu ja häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvin.
NUO ERI1 SA PN3
VETERAANILUOKKA
Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08
8 v, ikäisekseen hyvässä kunnossa. Mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto. Erinomainen pään
pituus, hyvät kallon ja kuonon linjat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Kaunis niskan kaari, hyvä
säkä, rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä karvanlaatu ja väri.
Iänmukaiset liikkeet.
VET ERI1 SA PN2 VASERT ROP-VET

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel I’m Ace Of Spades FI31663/15
Erinomainen koko, mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto. Urosmainen hyvänpituinen pää, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, hieman pyöristynyt otsa, keskiruskeat silmät,
hyvä purenta. Hyvä kaula, selkä hieman painunut, ikäisekseen hyvä rintakehä, olkavarret saisivat
olla viistommat ja eturinta täyttyneempi. Hyvin kulmautunut takaa, hyvät käpälät, hyvä karvanlaatu,
hieman luisu lantio ja hännän kiinnitys. Iänmukaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
Hyvänkokoinen, rungoltaan hieman lyhyt, erinomainen raajaluusto, vahvapiirteinen urosmainen
pää, kallon ja kuonon linjat eivät vielä yhdensuuntaiset, hyvät korvat, silmät ja purenta. Ikäisekseen
hyvä rintakehä, olkavarret saisivat olla viistommat ja eturinta täyttyneempi. Riittävästi kulmautunut
takaa, hyvät käpälät, luisu lantio, alhainen hännänkiinnitys. Takaraajojen liike jää liiaksi rungon alle
seistessä ja liikkeessä köyristää selkäänsä.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Genedda Ègoíste FI55763/14
Hyvänkokoinen, hieman lyhyt rungon mittasuhteiltaan, erinomainen raajaluusto. Urosmainen
hyvänpituinen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta, huulet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula ja

säkä, rintakehä saa vielä syventyä ja eturinta täyttyä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, vielä
löysyyttä etuliikkeissä, hieman luisu lantio ja alhainen hännän kiinnitys. Kevyet joustavat liikkeet.
NUO EH3
Grande Gremin’s Fear Of The Dark FI48543/14
Hyvänkokoinen mittasuhteiltaan oikea, luusto voisi olla vahvempi. Voimakas hyvänpituinen pää,
lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, tummat silmät ja purenta. Hyvä kaula,
rintakehä ja eturinta, hyvät käpälät. Tasapainoiset kulmaukset, hieman luisu lantio, nostaa häntäänsä
melko korkealle liikkeessä. Hieman kinnerahdas takaa, taipumusta peitsaukseen.
NUO ERI1
Mi´havana Jedi FI48058/14
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto. Voimakas hyvänpituinen pää, lähes
yhdensuuntaset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, silmät ja purenta, hieman ahdasasentoiset
alakulmahampaat. Erinomainen kaula, hyvä säkä, eturinta ja rintakehä, hyvä karvanlaatu ja häntä.
Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät, kääntää kyynärpäätä hieman ulospäin.
NUO ERI2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Danemanian Drama Queen FI46723/15
10 kk, mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, pää saa vielä kehittyä, selvä sukupuolileima.
Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta.
Hyvänpituinen kaula, ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvät
käpälät. Kevyet joustavat liikkeet.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Glistening Chikago Fantasy FI11125/15
Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea. tuhdissa ja löysässä kunnossa, hyvä raajaluusto.
Vahvapiirteinen pää, jossa riittävä sukupuolileima, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat,
hyvät korvat, silmät ja purenta, huulet saisivat olla tiiviimmät. Tuhti runko, selkä hieman painunut,
takaa kinnerahdas. Tänään päivän kunto näkyy myös liikkeissä.
NUO EH3
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Ryhdikäs mittasuhteiltaan oikea, luusto saisi olla vahvempi, kevyessä kunnossa. Narttumainen
hyvänpituinen pää, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, silmät saisivat olla
tummemmat, hyvä purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä, rintakehä ja eturinta saa vielä täyttyä. Hyvät
käpälät, erinomainen häntä, nouseva vatsalinja, kevyet joustavat liikkeet, jossa oikea askelpituus.
NUO EH2
The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15

Mittasuhteiltaan oikea, erinomainen raajaluusto. Narttumainen hieman lyhyt kuonoinen pää, lähes
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linajat, loiva otsapenger, hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis
kaula, erinoimainen säkä, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät
käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT
AVOINLUOKKA
Lillakarnillan Phlox April FI27920/13
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
VAL POISSA

sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Lha Danes Bandido Onyx FI28325/12
4 v, erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet ja erinomainen raajaluusto. Vahva urosmainen
pää, lähes yhdensuuntiaset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, silmät ja purenta, hieman löysät
huulet. Kaunis niskan kaari, hyvä rintakehä ja eturinta saa täyttyä, olkavarret saisi olla viistommat.
Hyvin kulmautunut takaa, hyvät käpälät, hyvä lantio ja häntä. Takaa liikkuu hyvin, epävakaasti
edestä.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI
VETERAANILUOKKA
Bonel Zardoz FI46710/07
9 v, hyvässä kunnossa oleva veteraani. Hyvä koko ja erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä luusto.
Urosmainen hyvänpituinen pää, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät otsapenger,
silmät, korvat ja purenta. Oikeanmallinen rintakehä, hyvä eturinta, olkavarret saisi olla viistommat,
hyvin kulmautunut takaa, hyvät käpälät, iänmukaiset liikkeet.
VET ERI1 SA PU1 VSP ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
11 kk, erinomaiset rungon mittasuhteet ja raajaluusto, narttumainen kaunispiirtein pää,
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, silmät ja purenta, hieman lyhyt kuono-osa.
Kaunis ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät.

Hyväasentoinen lantio ja hyvä häntä, hyvä karvanlaatu ja väri. Hyvät joustavat liikkeet, lupaava
kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

