Seinäjoki 15.5.2016
tuomari: Marja-Leena Kurvinen
sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggimainen Siveliuksen Kullervo FI53918/15
7 kk, vankkaluustoinen kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet, pitkä pää, pään tasot eivät vielä
yhdensuuntaiset, purenta & hampaat ok. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet,
vahvat raajat. Etuosa tässä kehitysvaiheessa vielä puutteellinen. Tiiviit käpälät, hyvä karva & väri,
sujuvat liikkeet, avoin luonne.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Doggimainen Sibeliukse Ainola FI53916/15
7 kk, elegantti, kaunislinjainen narttupentu, jolla oikeat mittasuhteet, feminiininen pää, tasot eivät
vielä yhdensuuntaiset, hyvät silmät, purenta & hampaat ok. Pitkä kaula, hyvä ylälinja, etuosa vielä
pahasti kesken kehityksen. Tasapainoisesti kulmautunut, kauniit, korkeat & tiiviit käpälät. Hyvä
karva & väri, sujuvat liikkeet, avoin & rauhallinen luonne, esiintyy edukseen.
PEN2 KP
Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
7 kk, vankka kaunislinjainen, erinomaiset mittasuhteet, oikeanpituinen pää, pään tasot eivät vielä
yhdensuuntaiset, purenta & hampaat ok. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, oikea hännän kiinnitys, hyvä
rinnan syvyys & leveys, lupaava eturinta. Vankat tasapainoisesti kulmautuneet raajat, riittävän
tiiviit käpälät. Hyvä karva & väri, avoin luonne, tällä hetkellä ontuu hieman vasenta takajalkaansa.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
15 kk, erittäin kookas, keskivoimakas, kaunislinjainen & näyttävä uros, jolla vahva, maskuliininen
oikealinjainen pää, purenta & hampaat ok, oikeanmuotoiset silmät, tiiviit luomet. Kaunis kaula,
hyvä ylälinja, oikea hännän kiinnitys. Tasapainoisesti kulmautuneet, vahvat raajat. Riittävä rinnan
syvyys & leveys, eturinta kehittyy vielä, hyvä karva & väri. Sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet,
näyttävä & lupaava kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Piippolan Vaari FI46239/14

1 v 9 kk, keskivoimakas, oikeat mittasuhteet, vahva, maskuliininen pää, lähes yhdensuuntaisin
tasoin, purenta & hampaat ok. Hieman kurkunalusnahkaa, hyvä kaula, toivoisin vakaamman
ylälinjan, köyristää hieman lanneosaa niin seistessä kuin liikkeessä. Lyhyt suora olkavarsi, pysty
lapa, niukat kulmaukset takana. Riittävä rinnan syvyys, eturinta puutteellinen, hyvä karva & väri.
Liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä löysästi ja lyhyellä askeleella, avoin luonne.
NUO H
Doggimainen Ukko Nooa FI46240/14
21 kk, kookas keskivoimakas, hyvät mittasuhteet, vahva maskuliininen pää, yhdensuuntaiset tasot,
hyvät silmät, purenta & hampaat ok. Runsaasti kurkunalusnahkaa, vahva kaula, toivoisin
tyylikkäämmän ylälinjan, köyristää lannettaan liikkeessä & seisoen, matala hännän kiinnitys. Lyhyt
suora olkavarsi, pysty lapa, uloskääntyvät eturaajat, pehmeät ranteet. Takaa puuttuu polvi- ja
kinnerkulma, riittävä rinnan syvyys, puutteellinen leveys & eturinta. Hyvä karva ja väri, liikkuu
lyhyellä askeleella, takaa kinnerahtaasti, edestä löysästi.
NUO H
VALIOLUOKKA
Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12
Vahva & voimakas, hieman raskasrakenteinen ja pienehkö uros, vahva maskuliininen pää, oikein
linjoin, hyvät silmät, purenta & hampaat ok. Kurkunalusnahkaa, vahva kaula, hyvä ylälinja, erittäin
syvä & leveä rintakehä, erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. Sujuvat
yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä karva & väri. toivoisin koiraan lisää eleganssia, avoin luonne.
VAL ERI2 SA PU3
Doggimainen Kalevalan Väinämöine FI48366/12
Pienehkökokoinen, sopivaluustoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros. Maskuliininen pää, lähes
yhdensuuntaiset tasot, hyvät silmät, purenta & hampaat ok. Hyvä ylälinja, tasapainoisesti
kulmatunut, erinomainen rinnan syvyys & leveys, hyvä eturinta. Tiiviit, korkeat käpälät, selkä ei
aivan tiivis liikkeessä, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä karva & väri, avoin luonne.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Täti Monika FI46243/14
Tyylikäs & linjakas, oikeat mittasuhteet, feminiininen pää, lähes yhdensuuntaisin linjoin, hyvät
silmät, purenta & hampaat ok. Hyvä kaula & ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä
rinnan syvyys, leveys & eturinta. Hyvä karva & väri, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet, avoin
luonne.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Amanda FI45502/14
21 kk, keskikokoinen keskivoimakas, hyvät mittasuhteet, oikean pituinen pää, hieman kyömy
kuonon selkä, hyvät silmät, tiiviit luomet. Hyvä kaula, hyvä ylälinja, lyhyt suora olkavarsi,
pystylapa, takapää hienosti kulmautunut, hyvä rinnan syvyys & leveys, eturinta saa voimistua.
Liikkuu lyhyellä askeleella, kaipaa lisää työntövoimaa, hyvä karva & väri.

AVO EH1
Danemanian Chosen Pearl To Lha’d FI35573/14
2 –vuotias, kookas, keskivoimakas, hyvät mittasuhteet, oikeanpituinen pää, pään tasot eivät
yhdensuuntaiset, purenta & hampaat ok. Vahva kaula, ylälinja saisi olla tyylikkäämpi, luisu lantio.
Matala hännän kiinnitys, niukasti kulmautunut edestä, melko voimakkaasti takaa. Hyvä rinnan
syvyys & leveys, eturinta saisi olla selvempi. Lyhyt voimaton liikunta, takaa kinnerahdas, edestä
löysä. riittävän pitkä, avoin luonne.
AVO EH2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
KASV EI ESITETTY

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/15
1 –vuotias, kookas, näyttävä, kaunislinjainen. Pitkä pää, hieman kyömy kuononselkä, tummat
silmät, luomet saisivat olla tiiviimmät, purenta & hampaat ok. Pitkä kaula, tyylikäs ylälinja,
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä rinnan syvyys, riittävä leveys. Eturinta saa vielä voimistua,
liikkuu löysästi edestä, saisi liikkua paremmalla askeleella & tasapainolla. Hyvä karva & väri, hyvät
tiiviit korkeat käpälät.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Edendane’s Pulitzer Prize FI27849/14
2 –vuotias, kookas kaunislinjainen uros, joka esitetään tänään melko hoikassa kunnossa. Luusto
saisi olla vankempi. Hyvä pää, hieman kyömy kuononselkä, tummat silmät, vahva kaula. Hyvä
ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, riittävä rinnan syvyys & leveys, eturinta saisi olla
voimakkaampi, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet, avoin luonne.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Red Rublev Little Red Depp FI38402/13
2 v. keskivoimakas, kaunislinjainen, oikeat mittasuhteet. Hieman kyömy kuononselkä, muutoin
hieno pää, tummat silmät, purenta & hampaat ok. Vahva kaula, kaunis ylälinja, tasapainoisesti
kulmautunut, vahvat raajat. Erinomainen rinnan syvyys, hyvä eturinta. Riittävät tiiviit käpälät,
yhdensuuntaiset sujuvat liikkeet. Kudoksen liikakasvu häiritsee hieman muutoin hyvä karva & väri,
avoin & rauhallinen luonne.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

Red Rublev Happiness FI11930/13
3 v, keskikokoinen, keskivoimakas, kaunislinjainen tyylikäs uros. Hyvä pää yhdensuuntaisin tasoin,
tummat silmät, purenta & hampaat ok. Pitkä kauniisti kaartuva kaula, joka muodostaa yhdessä
täyteläisen etuosan kanssa ihastuttavan kokonaisuuden. Muutoin hyvä ylälinja, selkä saisi olla
hieman tiiviimpi, antaa hieman periksi. Tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen etuosa
kauttaaltaan, saisi liikkua pidemmällä askeleella. Kääntää kyynärpäitä voimakkaasti liikkeessä.
VAL ERI2 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Bling Bling FI16479/15
16 kk, kookas, vankka, vahva, oikeat mittasuhteet, oikean pituinen pää, tasot eivät vielä
yhdensuuntaiset, tummat silmät, aivan liian löysät luomet, purenta & hampaat ok. Vahva kaula,
suora selkä, matala hännänkiinnitys. Lyhyt suora olkavarsi, pysty lapa, pehmeät ranteet, joita
kääntää voimakkaasti ulospäin. Riittävän tiiviit käpälät, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen
rinnan syvyys & leveys, eturintaakin on. Hyvä karva & väri, rauhallinen luonne.
JUN EH1

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Humulus Lupus FI29440/15
13 kk, kookas keskivoimakas, oikeat mittasuhteet, toivoisin lisää tyylikkyyttä. Vahva maskuliininen
pää, lähes yhdensuuntaisin tasoin, luomet saisivat olla tiiviimmät ja silmät tummemmat, purenta &
hampaat ok. Kurkunalusnahkaa, hyvä kaula. Ylälinja köyristyy voimakkaasti sekä seistessä että
liikkeessä, matala hännänkiinnitys. Lyhyt suora olkavarsi, voimakkaasti kulmautunut takaa, riittävä
rinnan syvyys, vielä puutteellinen eturinta. Hienot tiiviit korkeat käpälät, hyvä karva & väri.
Liikkeessä riittävä askelpituus, kaipaa lisää työntövoimaa. Voimakas lanneosan köyryys häiritsee
kovin, avoin luonne.
JUN H
AVOINLUOKKA
Denim Danes Now Hall To The King FI21142/14
2 v, kookas uros, jolle toivoisin kokoonsa nähden voimakkaamman luuston, hyvä maskuliininen
pää, yhdensuuntaisin tasoin, tummat silmät, tiiviit luomet, purenta & hampaat ok. Lyhyt suora
olkavarsi, pystylapa, hyvä ylälinja, niukat takakulmaukset, kintereet kääntyvät hieman sisäänpäin,
tiiviit, korkeat käpälät. Puutteellinen rinnan syvyys, leveys & eturinta, hyvä karva & väri. Liikkuu
lyhyellä askeleella.
AVO EH1

NARTUT
AVOINLUOKKA
Genedda D’amour Desse FI48607/14
1 v 8 kk, keskivoimakas, kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää, yhdensuuntaisin
tasoin, tummat silmät, purenta & hampaat ok. Tyylikäs kaula, kaunis ylälinja, riittävä rinnan
syvyys, mutta vielä puutteellinen leveys & eturinta. Tiiviit, korkeat käpälät, sujuvat,
yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä karva & väri.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

