Nokia 6.8.2016
tuomari: Jari Laakso
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Red Rublev November Rain FI56153/15
8 kk, hyväkokoinen mutta tänään turhan laiha. Hyvä ylälinja, riittävä rintakehän syvyys, hyvä
raajaluusto, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Kaunis kaula, hyvä pään pituus, riittävän
yhdensuuntaiset pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä suu. Terveet liikkeet.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Red Rublev Never Never Land FI56149/15
8 kk, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä raajaluusto, kaunis ylälinja, lupaava eturinta. Riittävät mutta
tasapainoiset kulmaukset. Kaunis kaula, erittäin kaunis pää, hyvä suu. Erinomaiset liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grand De Feld’s Uranus DK08906/2015
15 kk, hyvä rungon pituus, riittävä korkeus, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja,
lupaava eturinta, kaunis kaula. Hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, runsaat huulet, hyvä suu.
Terveet liikkeet.
JUN ERI3
Hoppingham’s I’m News Hot News FI28763/15
15 kk, hyvärungon pituus, kaunis ylälinja, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Lupaava
eturinta, kaunis kaula, erinomainen nuoren koiran pää, riittävä otsapenger, hyvä suu, Terveet
liikkeet.
JUN ERI2
Samuraiwood’s Louis Vuitton FI43845/15
12 kk, erinomainen juniori, erinomainen koko, hyvä rungon pituus, tasapainoiset riittävät
kulmaukset. Lupaava eturinta, erinomainen ylälinja, kaunis kaula. Voimakas pää, jossa riittävän
yhdensuuntaiset linjat. Erinomaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PU4
NUORTENLUOKKA
Spotted-Sphinx Årvágenhed MET.DOG360/15

19 kk, hyvä rungon pituus, lupaava eturinta, lupaava rungon tilavuus, hyvät taka-, riittävät
etukulmaukset. Voimakas pää, jossa hyvä otsapenger, voimakkaat kulmakaaret, hyvä suu. Tanssii
liikkuessaan turhan paljon.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Endure FI20193/14
2,5 v, hyväkokoinen voimakas uros, hyvä raajaluusto, hyvät etu- riittävät takakulmaukset. Hyvä
eturinta, hieman pehmeyttä ylälinjassa, kaunis kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä
suu. Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI2 SA PU3 VASERT
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
7 v, hyvä koko, ylälinjassa turhaa pehmeyttä, hyvä taka- riittävät etukulmaukset, hyvä eturinta. Pää
voisi olla hivenen suurempi, riittävä otsapenger, hyvät pään linjat, hyvä suu. Terveet liikkeet.
AVO ERI4
Diplomatic’s Norman Bates FI16763/14
2,5 v, seistessä komea nuori uros, jonka selkälinja pettää liikkeessä. Tasapainoiset kulmaukset,
erinomainen eturinta. Riittävä pitkä kaula, komea pää, hyvä otsapenger, riittävän pitkä kallo.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI
Genedda Lus Fortioris FI37469/08
8 v, tyylikäs veteraani avoimessa luokassa. Hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja, hyvät takariittävät etukulmaukset, hyvä eturinta. Voimakas kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä
suu. Riittävän tehokkaat liikkeet.
AVO ERI3
VALIOLUOKKA
Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12
4 v, hyvä rungon pituus, kaunis ylälinja, riittävä raajaluusto, riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Eturinta voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvä kaula, riittävän voimakas pää, kuonoosa voisi olla täyteläisempi, riittävä otsapenger. Terveet liikkeet.
VAL ERI3 SA
Euro Power Hanoi Rock FI40485/13
3 v, hyvän kokoinen, hyvä rungon tilavuus, hyvät taka- riittävät etukulmaukset, kaunis eturinta,
ylälinjassa hiven pehmeyttä. Voimakas kaula, hyvät pään linjat, täyteläinen kuono-osa, riittävä
otsapenger, hyvät kulmakaaret, tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
Red Rublev Little Red Deep FI38402/13
3 v, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, hyvä raajaluusto, riittävät kulmaukset, ylälinjassa hieman
pehmeyttä. Kaunis kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, eestaasliikkeet voisivat olla
leveämmät.
VAL ERI4 SA
Ritzypal’s Funny Side Up FI37410/14

2 v 1 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä ylälinja,
riittävä raajaluusto. Riittävän voimakas kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä suu.
Terveet liikkeet.
VAL ERI2 SA
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Red Rublev Being Me FI16480/15
18 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, hyvä raajaluusto. Riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset, kaunis ylälinja. Lupaava eturinta, riittävän voimakas pää, riittävä otsapenger, hyvä suu.
Tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PN4
Samuraiwood’s Jamaica Rio Bueno FI46936/14
23 kk, hyvä rungon pituus, riittävä raajaluusto. Lupaava rungon tilavuus, riittävän mutta
tasapainoiset kulmaukset. Eturinta voisi olla täyteläisempi, kaunis ylälinja. Hyvä kaula, hyvät pään
linjat, riittävä otsapenger, hyvä suu. Terveet liikkeet.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Edeline FI15723/11
5 v 10 kk, hyvä rungon pituus, riittävä raajaluusto, hyvä rungon tilavuus, tasapainoiset kulmaukset.
Hyvä ylälinja, kaunis kaula, yhdensuuntaiset pään linjat, riittävän täyteläinen kuono-osa. Voisi
liikkua tehokkaammin ja pidemmällä askeleella.
AVO ERI3 SA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
5 v 10 kk, erinomainen rungon tilavuus, hyvä koko, riittävä raajaluusto, riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä ylälinja, hyvä eturinta, kaunis kaula, pää voisi olla hieman voimakkaampi.
Riittävä otsapenger, riittävän täyteläinen kuono-osa. Hyvät liikkeet.
AVO ERI2 SA PN3 VASERT
Red Rublev Lipstick Jungle FI38408/13
3 v, hyvä rungon pituus ja tilavuus, hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset. Eturinta voisi olla hieman
täyteläisempi. Kaunis kaula, yhdensuuntaiset pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä suu. Terveet
liikkeet.
AVO ERI
Ritzypal’s Full Moon Magic FI37413/14
2 v, tasapainoinen nuori narttu, hyvä ylälinja, tasapainoiset riittävät kulmaukset. Riittävän
täyteläinen eturinta, hyvä kaula, narttumainen pää, jossa hyvä ilme, hyvä otsapenger. Tasapainoiset
terveet liikkeet.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA
Samuraiwood’s Frezza Mocca FI22327/12

4 v, hyvä rungon pituus ja tilavuus, riittävä raajaluusto, hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset. Hyvä
eturinta, voimakas kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä suu, terveet tasapainoiset
liikkeet.
AVO ERI4 SA
VETERAANILUOKKA
Northwind Northem Light FI48204/09
9 v, kaunis veteraaninarttu, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Kaunis ylälinja, erinomaiset takariittävät etukulmaukset. Hyvä eturinta, kaunis kaula, kaunis tyylikkäästi harmaantunut pää. Hyvät
liikkeet.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel I’m Irresistible FI31664/15
15 kk, hyvä koko, hyvä raajaluusto, eturinta saa täyttyä, hyvät etu- riittävät takakulumaukset,
lupaava ylälinja. Kaunis pää, jossa erinomaiset linjat, hyvä täyteläinen kuono-osa, hyvä suu.
Terveet leikkisät liikkeet.
JUN ERI2 SA PU4
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
9,5 kk, erittäin lupaava juniori, hyvä koko, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Kaunis ylälinja,
lupaava eturinta, hyvä raajaluusto. Hyvät pään linjat, lupaava kuono-osa, hyvä suu. Erinomaiset
liikkeet ikäisekseen.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
Jättiläisen Humulus Lupus FI29440/15
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Grand Oak’s Cliffjumper FI18357/15
1,5 v, kookas, hyvä raajaluusto, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Lupaava ylälinja, eturinta
saa täyttyä iän myötä. Hyvä kaula, lupaava pää, joskin runsaat huulet häiritsevät. Liikkuu hyvin
muistaessaan.
NUO ERI2
Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
23 kk, erinomaisesti liikkuva nuori uros, jolla kaunis ylälinja. Riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset, eturinta saa täyttyä. Hyvin voimakas kaula, voimakas pää, jossa hyvä otsapenger,
täyteläinen kuono-osa.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI

Mi’havana Jaguar FI48060/14
NUO POISSA
VALIOLUOKKA
C’mon Please Be My Star FI46582/13
3 v, kaunis tasapainoisesti liikkuva koira, hyvä ylälinja, erinomainen raajaluusto. Riittävät mutta
tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta, kaunis kaula, hyvä uroksen pää, täyteläinen kuono-osa,
hyvä suu.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Fabulous Florestina FI48547/14
23 kk, kaunis tasapainoisesti rakentunut nuori narttu. Riittävä raajaluusto, hyvä taka- riittävät
etukulmaukset. Eturinta saa täyttyä, kaunis ylälinja, hyvä kaula. Linjakas pää, jossa riittävä
otsapenger, hyvä suu. Tasapainoset liikkeet.
NUO ERI1 SA PN4 VASERT
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s Rhythm’n Black Maya FI44083/14
2 v, tasapainoisesti rakentunut riittävän suuri narttu. Hyvä ylälinja, tasapainoiset riittävät
kulmaukset. Lupaava eturinta, hyvä kaula, hyvät pään linjat, hyvä suu. Erinomaiset liikkeet.
AVO ERI1 SA
Jättiläisen Geranium Lucidum FI30681/14
AVO POISSA
Mi’havana Invincible FI55906/12
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
4 v, voimakas kookas narttu, jolla erinomainen rungon tilavuus. Hyvät kulmaukset, kaunis ylälinja,
erinomainen eturinta, voimakas kaula. Hyvä raajaluusto, erinomainen voimakas pää, jossa hyvät
linjat ja pituus. Erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
3 v, hyvät mittasuhteet omaava, riittävän suuri narttu, hyvä raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset.
Hyvä eturinta, kaunis ylälinja, hyvä voimakas kaula. Tasapainoiset riittävät kulmaukset, hyvät pään
linjat, täyteläinen kuono-osa, hyvä suu. Terveet tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI2 SA PN2
VETERANILUOKKA

Catapha’s Cheree FI17256/08
8,5 v, kaunis veteraaninarttu, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä ylälinja, eturinta voisi
olla täyteläisempi, hyvät taka- riittävät etukulmaukset. Voimakas kaula, pää voisi olla kauttaaltaan
hieman suurempi, hyvä suu. Tasapainoiset terveet liikkeet.
VET ERI1 SA PN3 SERTI ROP-VET
Jättiläisen Magnolia FI37702/06
VET POISSA

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
17 kk, kookas, erinomainen raajaluusto, lupaava eturinta, rinnan syvyys vielä hieman vajaa.
Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä
suu. Liikkuu pitkällä askeleella tehokkaasti.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
VALIOLUOKKA
Wysiwyg’s Blue Peacemaker FI13662/14
3 v, kookas, riittävät taka- niukat etukulmaukset, hyvä ylälinja. Eturinta saisi olla täyteläisempi,
voimakas kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä suu. Voisi liikkua pitemmällä ja
tehokkaammalla askeleella.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
1 v, terve, tasapainoisesti liikkuva lupaava juniori. Tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta,
kaunis ylälinja, hyvä kaula, erittäin kaunis pää. Tulevaisuuden yksilö.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

