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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grand De Feld’s Uranus DK08906/2015
Hyvin kehittynyt nuori uros, hyvä luusto & mittasuhteet, sopusuhtaisesti rakentunut. Kauniit pään
linjat, hyvin asettuneet korvat, vaaleat silmät, erittäin hyvä eturinta ikäisekseen. Hyvät kulmaukset,
liikkuu hyvin edestä ja takaa, tasapainoinen sivuliike.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA
Spotted-Sphinx Àrvàgenhed MET.DOG360/15
Mittasuhteiltaan tyypillinen, hyväluustoinen uros. Hieman lyhyt kuono-osa ja voimakkaat huulet,
riittävän tiiviit silmäluomet, saisi olla paremmin kulmautunut edestä & takaa. Hieman lyhyt
rintakehä, turhan jyrkkä lantio, tulisi liikkua paremmin. Etuaskel korkea, taka-askel jää lyhyeksi
rungon alle.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Endure FI20193/14
Hyväluustoinen, erittäin syvärunkoinen uros, jolla selvä sukupuolileima. Hyvä pään pituus & linat,
hyvä vahva kaula. Hyvä eturinta, hyvät takakulmaukset, hieman jyrkkä lantio. Seistessä mallikas,
mutta sivuliikkeessä takaliike jää lyhyeksi ja rungon alle.
AVO ERI3
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
Mittasuhteiltaan tyypillinen uros, jolla selvä sukupuolileima. Hyvä runko & kunto, tiivis hieman
painunut ylälinja, hyvä pään pituus, pää jo hieman kuivunut (7v). Hyvä eturinta & rintakehän
pituus, sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta, hyvät taka- ja etuliikkeet.
AVO ERI2
Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12
Vahvaluustoinen & -runkoinen uros. Selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet, pää voisi olla
hieman pidempi, mutta oikeat pään linjat. Hieman löysää kaulanahkaa, hyvin asettuneet korvat,
hyvä kaula & ylälinja. Tyypilliset kulmaukset, hyvät edestakaiset liikkeet, erittäin hyvät
sivuliikkeet.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT
VALIOLUOKKA
Alder Glade’s Alonso FI47620/11

Sopusuhtaisesti rakentunut, hyvä luusto & runkoinen uros. Selvä sukupuolileima, hyvät pään linjat,
hyvin asettuneet korvat, tummat silmät. Hyvä eturinta, sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä rintakehän
pituus. Liikkuu erittäin hyvin sivulta, hyvät edestakaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Samuraiwood’s Jamaica Rio Bueno FI46936/14
Hyväluustoinen narttu, selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet. Hyvät pään linjat, hieman löysät
huulet, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, sopusuhtaiset
kulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta. Hyvät edestakaiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
Hieman tuhti narttu, jolla vahva runko, riittävä luusto runkoon nähden. Hyvä pään pituus ja linjat.
Hieman painunut ylälinja, hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset takana, hieman jyrkkä lantio, hieman
voimaton taka-askel, hyvä edestakaiset liikkeet.
AVO ERI2
Von Scheer’s Bring It On FI53043/14
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, oikeat mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus. Turhan
voimakkaasti nouseva vatsalinja, hyvä pään pituus & linjat. Hyvä ylälinja, tyypilliset kulmaukset.
Liikkuu hyvin sivulta, hieman leveät takaliikkeet, hyvät etuliikkeet.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Hyvin kehittynyt urospentu, oikeat mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus. Hyvä pään pituus & linjat,
riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvät käpälät, oikea ylälinja. Hyvät edestakaiset
liikkeet, sivuliikkeessä herkästi peitsaa, hieman takakorkeassa vaiheessa.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
Vahvaluustoinen nuori uros, jolla oikeat mittasuhteet, selvä sukupuolileima, oikeat pään linjat,
turhan löysät huulet, hieman kevyet korvat, hyvä kaula & rintakehän syvyys. Hyvät käpälät,

riittävät kulmaukset edessä. Liikkeessä ylälinja köyristyy, turhan jyrkkä lantio. Sivuliikkeessä takaaskel jää lyhyeksi, hyvät etuliikkeet, seistessä mallikas, mutta tulisi liikkua sivusta paremmin.
JUN EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, selvä sukupuolileima, hyvä luuston vahvuus. Hyvä pään
pituus & linjat, hieman kapea alaleuka. Hyvät etukulmaukset, voimakkaat takana. Liikkuu hyvin
sivusta, hyviä ylälinja, hyvät taka- ja etuliikkeet.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
Hyväluustoinen narttu, hieman pitkä lanneosaltaan, riittävä raajakorkeus. Hyvä pään pituus & linjat,
hyvä kaula, tyypillinen ylälinja. Hyvät kulmaukset, liikkuu tänään hieman laiskasti, hyvällä
askeleella sivusta, hyvät edestakaiset liikkeet. Hieman roikkuva alalinja.
VAL ERI1 SA PN2

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Sopusuhtainen, hyväluustoinen, selvän sukupuolileiman omaava uros. Hyvät pään linjat, hyvin
asettuneet korvat, kaunis ylälinja. Hyvät takakulmaukset, hyvä rintakehän pituus. Liikkuu hyvin
sivulta, hyvät taka- ja etuliikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
Sopusuhtaisesti rakentunut nuori narttu, selvä sukupuolileima. Hyvä luuston vahvuus. Tyypilliset
pään linjat, hyvä pään pituus, hyvin asettuneet korvat. Sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä eturinta &
rintakehän pituus. Liikkuu erittäin hyvin sivulta. Hyvät edestakaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

