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tuomari: Harry Tast
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Spotted-Sphinx Árvágenhed MET.DOG360/15
1,5 v. tyylikäs, tiivisrunkoinen, iloisesti esiintyvä juniori. Hieman leveä kallo, yhdensuuntaiset pään
linjat, hyvä huulilinja. Hyvä raajarakenne ja joustava pitkä askel. Hakee vielä ravin tasapainoa.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
AVO POISSA
Catapha’s Gold Eros FI15715/11
5 v. tyylikäs ja jalo, mutta kovin kevyt- ja kaitarunkoinen kokonaisuus. Erinomainen pään muoto,
hieman löysät alaluomet. Jalo kaula, voimakas säkä, hyvin rakentunut takaosa. Joustavat kevyet
liikkeet.
AVO H
VALIOLUOKKA
Alder Glade’s Alonso FI47620/11
5 v. voimakas ja tyylikäs kokonaisuus. Komea niskan kaari, syvä rinta, leveä kallo, täyteläinen
kuono, hyvä huulilinja. Hyvät lavat, olkavarret saisivat olla pidemmät. Hyvä takaosa, kyynerpäät
liikkeessä ulkokierteiset.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Hoppingham’s Iäm Gossip Hot Gossip FI28768/15
13 kk, tyylikäslinjainen, kevytluustoinen kokonaisuus, puhdaslinjainen narttumainen pää, kauniit
tummat silmät, hyvä huulilinja. Jalo kaula, hyvin rakentunut etuosa, voimakkaat takakulmat,
joustavat, laajat liikkeet, kyynärpäiden tulee tiivistyä. Esiintyy iloisesti.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP-2
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
5,5 v, kookas, korkearaajainen ja jalo kokonaisuus, raajaluusto kevyt suhteessa kokoon.
Puhdaslinjainen pää, yhdensuuntaiset linjat, hyvä huulilinja. Rintakehässä tilavuutta, mutta syvyyttä
puuttuu, hyvä lihaskunto. Rennot, säännölliset liikkeet, käsittelyssä hieman jännittynyt.

AVO EH2
Edendane’s Centerfold Holder FI27853/14
2 v. kaunis, tasapainoinen kokonaisuus, pitkä puhdaslinjainen pää, tummat silmät, hyvä maksi ja
huulilinja, 1 x P1 puuttuu. Kaunis niskan kaari, oikeanmuotoinen pitkä rintakehä. Hyvin rakentunut
takaosa, tiiviit käpälät. Joustavat, säännölliset liikkeet, taitavasti esitetty.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT
Red Rublev Moon Stars Sun FI23653/14
AVO POISSA
Von Scheer’s Bring It On FI53043/14
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09
Lähes 7 v, tyylikäs ja tasapainoinen kokonaisuus. Hieman leveä kallo, yhdensuuntaiset pään linjat,
vahvat leuat, hyvä huulilinja, P1:set puuttuvat alhaalta. Korrekti etuosa, pitkät, viistot olkavarret,
tilava rintakehä, voimakkaat takakulmat. Kaunis juovitus, joustavat, laajat liikkeet, kyynärpäät
ulkokierteiset ja selässä pehmeyttä.
VAL ERI1 SA PN3
Red Rublev Cream FI34415/11
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Northwind Northern Light FI48204/09
Lähes 9 v, erinomainen tyyppi, tyylikäs ylälinja, rintakehässä saisi olla enemmän syvyyttä.
Puhdaslinjainen jalo pää, hyvä huulilinja, tilava rintakehä. Hyvin rakentunut lihaksikas takaosa,
väljät joustavat liikkeet, kyynärpäät ulkokierteiset.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET

musta / harlekiini
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Glory’s Starlit From alaska to Dd FI44543/15
17 kk, tyylikäs ja tasapainoinen kokonaisuus, erinomaiset mittasuhteet, ikään riittävä rintakehä.
Puhdaslinjainen pää, kuono saa vielä täyttyä, kaunis niskan kaari. Voimakas säkä, hyvät pitkät
olkavarret, hyvin rakentunut takaosa. Tiiviit käpälät, kevyet liikkeet, kyynärpäät jo nyt tiiviit.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA

Catapha’s Fanny FI47309/14
Lähes 2 v. Säkäkorkeus selvästi alle minimin, rungossa oikeat mittasuhteet. Puhdaslinjainen pää,
vaaleat silmät. Valeraskaus häiritsee alalinjaa, kokoon riittävä luusto. Etuaskel tahtoo nousta
liikkeessä, koon vuoksi ei palkita.
NUO HYL.
AVOINLUOKKA
Happy Harlekin’s Beatrix Kiddo FI4457/13
2,5 v, erinomainen tyyppi, tyylikäs ja tasapainoinen kokonaisuus. Sopiva rakenteen vahvuus.
Voimakas kallo, kauniisti täyttynyt kuono-osa, korrekti etuosa. Pitkä rintakehä, pitkä joustava askel,
käsittelyssä hieman jännittynyt.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT
Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
2 v. kookas, kaunisryhtinen ja jäntevä kokonaisuus. Leveä kallo ja täyteläinen kuono, vaaleat
silmät, raajoissa hyvät kulmaukset, pitkä rintakehä, mutta viimeiset kylkiluut lyhyet ja alalinja
nouseva. Hyvä luusto ja käpälät, kevyet liikkeet, mutta juoksee takakorkeana.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Colras Star Points 2 Lha’d FI16617/15
Tyylikäslinjainen, tiivisrunkoinen, keskikokoinen narttu. Hieman leveä kallo, kauniisti täyttynyt
kuono-osa. Kaunis niskan kaari, hyvät, pitkät olkavarret, riittävä rintakehän tilavuus, tiiviit käpälät.
Joustavat, tasapainoiset liikkeet. Rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PN3
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Cheree FI17256/08
8,5 v. erinomainen tyyppi ja fyysinen kunto. Jalo kaula, jäntevä selkä, voimakas takaosa, hieman
leveä kallo, kauniit tummat silmät, haja-asentoiset ruusukorvat. Kaunis niskan kaari, voimakas säkä,
erinomainen rintakehän muoto ja tilavuus. Joustavat liikkeet, edessä epävakautta, hyvä lihaskunto.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET
Jättiläisen Magnolia FI37702/06
10 v. voimakasrakenteinen pitkärunkoinen kokonaisuus, leveä kallo, täyteläinen kuono. Pitkät,
viistot lavat, olkavarsien tulisi olla pidemmät, tilava rintakehä, voimakas takaosa. Säännölliset
liikkeet, ryhti katoaa ja antaa jo hieman raskaan vaikutelman. Hyvä väritys, puhdas pohjaväri.
VET EH2

