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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grand De Feld’s Uranus DK08906/2015
Tyypiltään & mittasuhteiltaan oikea junioriuros, hyvä purenta, kaunislinjainen pää, hyvät silmät &
ilme, hyvä kaula & selkälinja. Riittävästi kulmautunut, eturinta saa vielä täyttyä, sopiva luusto &
runko ikäisekseen. Maski voisi olla täyteläisempi, sujuvat liikkeet, riittävä askelpituus. Miellyttävä
luonne & esiintyminen.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT
NUORTENLUOKKA
Ritzypal’s Funny Side Up FI37410/14
Tyypiltään & mittasuhteiltaan oikea nuori uros, jolla hyvälinjainen pää, oikea purenta, hyvät silmät
& korvat, tyypillinen ilme, maski voisi olla täyteläisempi. Kaunis kaula & selkälinja, riittävästi
kulmautunut, sopiva rungon & luuston vahvuus, hyvä eturinta. Liikkuu riittävällä askeleella,
hieman löysästi edestä. Miellyttävä luonne & esiintyminen.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Ettan FI20195/14
AVO POISSA
Grandman’s Moonlight FI35814/12
Erittäin hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä koko, varsin hyvälinjainen urosmainen
pää, hyvät silmät & ilme. Seistessä hyvä ylälinja, ajoittain hieman takakorkea liikkeessä. Riittävästi
kulmautunut, sopiva runko & luusto, voisi liikkua puhtaammin edestä, hieman lyhyt askel. Hyvä
luonne & esiintyminen.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
VAL POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Blaaholms Rubin DK09615/2015
Kaunislinjainen, mittasuhteiltaan hyvä juniori narttu. Hyvä purenta, oikealinjainen pää, hyvät silmät
& korvat, miellyttävä ilme, maksi saisi olla täyteläisempi. Erinomainen ylälinja & vahva selkä,

sopivasti kulmautunut, hyvä runko & luusto ikäisekseen. Vaivattomat liikkeet, miellyttävä luonne &
esiintyminen.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
Gala Gemma Nuo Grazuciu FI20381/15
Hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan oikea juniorinarttu, joka tarvitsee aikaa tasapainottuakseen.
Purenta ok, hyvät päänlinjat, mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, runsaat huulet & avoimet
luomet, korvat saisivat asettua paremmin. Köyristää hieman kanne-osaa varsinkin liikkeessä. Runko
saa täyttyä, riittävä luusto, liikkuu riittävällä askeleella, mutta kovin löysästi edestä, tarvitsee nyt
aikaa, hyvä luonne.
JUN H
AVOINLUOKKA
Red Rublev Lollipop FI38406/13
Tyypiltään & mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla hyvälinjainen narttumainen pää, purenta ok, hyvät
silmät & korvat, tyypillinen ilme. Oikea ylälinja, riittävästi kulmautunut sopiva runko & luusto.
Liikkuu hyvällä askeleella hieman ahtaasti takaa, miellyttävä luonne & esiintyminen.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT
Wundervoll Bawaria FI40247/12
Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvät päänlinjat, kauno-osa voisi olla täyteläisempi,
purenta ok, hieman vaaleat silmät, hyvät korvat. Erittäin hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut,
heiman kevyt luusto, sopiva runko. Liikkuu riittävällä askeleella, hieman löysästi edestä. Hyvä
luonne & esiintyminen.
ERI2
VALIOLUOKKA
Red Rublev Heart Killer FI11927/13
Tyypiltään & mittasuhteiltaan erinomainen valionarttu, oikealinjainen pää, hyvä purenta, poistetusta
hampaasta esitetty todistus, hyvät silmät & ilme. Kaunis ylälinja, sopiva runko & luusto, riittävästi
kulmautunut. Liikkuu riittävällä askeleella, hieman löysästi edestä. Miellyttävä luonne &
esiintyminen.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08
8 –vuotias, hyvässä kunnossa oleva veteraani narttu, hyvälinjainen varsin vahva pää, purenta ok,
hyvät silmät & ilme. Hyvä ylälinja, hieman luisu lantio, riittävästi kulmautunut, sopiva rungon &
luuston vahvuus. Liikkuu ikäisekseen hyvin, miellyttävä luonne & esiintyminen.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET

musta / harlekiini
UROKSET

JUNIORILUOKKA
Bonel I’m Ace Of Spades FI31663/15
Kookas, tyypiltään & mittasuhteiltaan erittäin hyvä uros, vahva pää, jossa oikeat mittasuhteet, hyvä
purenta, hyvät silmät & ilme. Hyvä ylälinja, hieman niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa,
hyvä luusto & runko. Liikkuu asettuessaan sujuvasti, hyvä luonne & esiintyminen.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
Erittäin hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan hyvä uros. Purenta ok, päänlinjat voisi olla
yhdensuuntaisemmat, riittävä kaula. Köyristää hieman lanneosaa, niukasti kulmautunut edestä,
riittävät takakulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella, tarvitsee aikaa tasapainottuakseen.
Harlekiiniväri ok, miellyttävä luonne.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s First For Blk Rogues FI48545/14
Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea nuori uros, vahva pää, voimakas kallo, purenta ok,
huulet saisivat olla tiiviimmät, hyvät silmät & ilme. Hyvä ylälinja, niukasti kulmautunut etuosa,
riittävä runko & luusto, eturinta saisi olla voimakkaampi. Liikkuu riittävällä askeleella, mutta
löysästi edestä, häntä nousee liikkeessä. Hyvä luonne & esiintyminen.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Ozaenas Supernova FI32181/14
Tyypiltään & mittasuhteiltaan oikea uros, vahva hyvälinjainen pää, purenta ok, hyvät silmät & ilme.
Erittäin hyvä ylälinja, eturinta voisi olla voimakkaampi, riittävästi kulmautunut, sopiva runko &
luusto. Liikkuu asettuessaan hyvin, hyvä luonne & esiintyminen.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT
NARTUT
AVOINLUOKKA
Bonel Flower Child FI52877/12
Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu, narttumainen hyvälinjainen pää, purenta ok, hyvät
silmät & miellyttävä ilme. Erittäin hyvä ylälinja, hieman niukasti kulmautunut edestä, sopivasti
takaa, eturinta voisi olla voimakkaampi, sopiva runko & luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella,
mutta kapeasti edestä, hyvä luonne.
AVO ERI1
Perfect Sunshine Her Highness FI37357/13
AVO POISSA
Piistar Juventus FI12408/14

Erittäin hyväntyyppinen narttu, joka voisi olla hieman raamikkaampi, voisi olla linjakkaampi,
purenta ok, hieman avoimet silmät, korvat voisivat asettua paremmin. Hyvä selkälinja, hieman luisu
lantio, riittävä luusto, vahva runko. Liikkeet saavat tasapainottua, riittävä askelpituus, hyvä luonne.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Big Ranger’s Europa Vqd FI23724/11
VAL POISSA

sininen
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