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keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
8 kk, erittäin lupaava, kaunislinjainen yksilö, jolla upea pää, hyvä purenta, oikeat päänlinjat, kauniit 
tummat silmät, kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä ja erinomainen eturinta. Hyvä runko, kauniisti 
kulmautuneet hyväluustoiset raajat, tiiviit käpälät. Erinomaiset joustavat ja yhdensuuntaiset liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

VALIOLUOKKA

Edendane’s News Flash FI27850/14
2 –vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty uros, jolla upealinjainen pää, hyvä purenta, oikeat 
päänlinjat, erinomainen huulikulma, hieman keveät korvat. Hyvä kaula, hyvä selkä, erinomainen 
runko ja eturinta. Kauniisti kulmatuneet hyväluustoiset raajat, tiiviit käpälät, erinomainen reisi. 
Upeat joustavat maatavoittavat liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

Red Rublev Happiness FI11930/13
3 –vuotias, aavistuksen matalaraajainen uros, hyvä purenta, pää voisi olla pidempi, oikeat pään 
linjat, tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, hyvä säkä, suora selkä. Erinomainen eturinta ja 
rintakehän muoto, pysty olkavarsi. Oikein kulmautunut takaa, hieman löysyyttä välikämmenissä. 
Liikkuu joustavasti, hieman löysästi edestä.
VAL ERI2

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Red Rublev Bling Bling FI16479/15
18 kk, tänään kovin haluttomasti esiintyvä neiti, joka on turhan pulskassa kunnossa. Hyvä purenta, 
oikeat päänlinjat, tummat silmät, mutta näkyvät sidekalvot häiritsevät ilmettä, huulet voisivat olla 
tiiviimmät. Keskipitkä kaula, tasainen selkä, hyvä eturinta, lyhyt pysty lantio ja suora olkavarsi. 
Hyvät käpälät, liikkuu löysästi edestä, hyvällä askelmitalle kun haluaa.
NUO H

AVOINLUOKKA

Edendane’s Glory Lily FI39317/10
6 –vuotias, tyylikäs oikean raajakorkeuden ja mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, hyvät 
päänlinjat, hyvät silmät ja korvat, kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä. Hyvä runko, riittävä eturinta, 



hieman pysty olkavarsi. Oikein kulmautunut takaa, lyhyt häntä. Liikkuu joustavasti 
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP

Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
3 –vuotias, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, kauniit silmät, 
erinomainen kaula, hyvä säkä ja selkä. Erinomainen eturinta ja runko, hyvä leveä reisi, pysty 
olkavarsi. Oikein kulmautunut takaa, hyvä häntä, joustavat maatavoittavat liikkeet.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT VACA

Ritzypal’s Full Moon Magic FI37413/14
2 –vuotias, hieman pitkärunkoinen narttu. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat, tummat silmät, 
huulikulma voisi olla parempi ja alahuulet tiiviimmät. Hyvä kaula ja selkä, eturinta tulee täyttyä, 
hyvä rintakehän pituus, riittävä luusto, suora olkavarsi, hyvät käpälät. Liikkuu epävakaasti takaa ja 
löysästi edestä, tulee tiivistyä.
AVO EH3

musta / harlekiini

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Bonel I’m Beautiful FI31659/15
1 v, tyylikäs, musta narttu. Hyvä purenta, oikeat päälinjat, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Kaunis 
kaula, erinomainen säkä ja selkä, lupaava eturinta ja oikeat rintakehän muoto. Lihaksikas leveä 
reisi, pysty olkavarsi, tiiviit käpälät, sopiva luusto. Joustavat yhdensuuntaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

NUORTENLUOKKA

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
18 kk, vielä kovin kevyen ja ilmavan vaikutelman antava narttu. Hyvät päänlinjat ja hyvä purenta, 
tummat silmät, huulikulma voisi olla parempi. Hyvä kaula, tasainen selkä, eturinta tulee täyttyä, 
turhan kuroutunut alalinja, sopiva luusto, tiiviit käpälät. Oikein kulmautunut takaa, pysty olkavarsi, 
etuliikkeiden tulisi olla ulottuvampi, hyvä väri ja karva.
NUO ERI1

sininen

UROKSET

PENTULUOKKA



Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
8 kk, oikeat mittasuhteet omaava vilkas pentu. Hyvä purenta, hyvä kuono-osa, vaaleat silmät jopa 
siniselle. Hyvä kaula, hyvä säkä ja selkä, riittävä eturinta, hyvä runko. Luusto voisi olla 
voimakkaampi, hyvät käpälät, pysty olkavarsi, hyvä häntä. Liikkuu vielä epävakaasti takaa ja 
löysästi edestä.
PEN2 KP

Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
8 kk, oikeat mittasuhteet, hyvä purenta, vielä hieman erisuuntaiset päänlinjat, hyvät silmät, 
huulikulma saisi olla parempi ja alahuuli tiiviimpi. Hyvä kaula, säkä ja selkä, lupaava eturinta, hyvä
runko. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät, hyvä häntä. Yhdensuuntaiset joustavat liikkeet, 
hyvä askelmitta.
PEN1 KP VSP-PEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
8 kk, hyvin kaunislinjainen, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Lupaava nartun pää, erinomainen 
pään pituus, oikeat päänlinjat. Kaunis kaula, säkä ja selkä, lupaava eturinta. Kauniisti kulmautunut, 
hyväluustoiset raajat, hyvät käpälät. Yhdensuuntaiset maatavoittavat joustavat liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

AVOINLUOKKA

Bonel Golden Boy FI28157/14
2 –vuotias, kookas, oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvä purenta, pää voisi olla pidempilinjainen, 
hyvät silmät, hyvä kuono-osa, hieman raskas kallo. Hyvä kaula, säkä ja selkä, hyvä eturinta ja 
runko. Lyhyehkö lantio, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja häntä. Voisi liikkua paremmalla 
takatyönnöllä, muuten ok.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP

VALIOLUOKKA

Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12
Hieman matala ja raskaan vaikutelman antava uros. Pienet hampaat, oikeat päänlinjat, hyvät silmät 
ja korvat. Hyvä kaula, hyvä säkä ja selkä, hyvä eturinta, aavistuksen turhan syvä rintakehä, sopiva 
luusto. Tasapainoisesti kulmautunut, alas kiinnittynyt häntä, lyhyt pysty lantio. Tulisi liikkua 
paremmalla takatyönnöllä, kaipaisin lisää jaloutta kokonaisuuteen.
VAL EH1

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Täti Monika FI46243/14



Tyylikäs, oikeat mittasuhteet narttu, jolla oikea ilmeinen nartun pää, oikeat päänlinjat, hyvä purenta,
silmät ja korvat, huulikulma voisi olla parempi. Hyvä kaula, säkä ja selkä, lupaava eturinta, hyvä 
runko, sopiva luusto, pysty olkavarsi, polvikulmaa tulisi olla enemmän. Kapea reisi, pitkät varpaat, 
liikkuu yhdensuuntaisesti.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Danemanian Chosen Pearl To Lhad FI35573/14
2 –vuotias, tyylikäs narttu, jolla oikeat mittasuhteet, oikealinjainen ja ilmeinen nartun pää, hyvä 
purenta, tiiviit silmät ja korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä, hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä, pysty
olkavarsi, muuten ok kulmaukset. Hyvä häntä, maatavoittavat yhdensuuntaisen joustavat liikkeet.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA VACA 

VALIOLUOKKA

Bonel Dolce Vita FI46980/11
Aavistuksen matala ja pitkä narttu, erinomainen sukupuolileima. Oikealinjainen ja ilmeinen pää, 
hyvä purenta, silmät ja korvat. Erinomainen kaula, hyvä säkä ja selkä, erinomainen eturinta, hyvä 
runko, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto, joustavat maatavoittavat liikkeet, hieman löysässä 
kunnossa.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP


