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tuomari: Markku Kipinä
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Ritzypal’s Funny Side Up FI37410/14
Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut, ryhdikäs uros. Hyvä ylälinja ja häntä,
tasapainoisesti kulmautunut, ikäisekseen hyvä runko. Hyvät pään linjat ja ilme, hyvät korvat,
tummat silmät, hyvä kuono-osa ja purenta. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, miellyttävä luonne, hyvä
väri.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Great Romance Braveheart FI10171/14
Maskuliininen, tasapainoisesti rakentunut ryhdikäs uros. Hyvät pään linjat, tummat silmät, hyvät
korvat, maski ja purenta. Kaunis kaula, riittävän viistot lavat, hieman löysät kyynärpäät. Pitkä tilava
rintakehä, riittävän pitkä lantio, hyvä häntä. Liikkuu riittävällä askeleella, miellyttävä luonne.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT
NARTUT
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Kelly Clarkson FI39608/13
Turhan vankassa kunnossa esitetty, ryhdittömästi liikkuva narttu. Hyvät päänlinjat, vahva purenta,
hyvät silmät ja purenta. Pystyt olkavarret, löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä takaosa ja häntä,
ryhdittömyys ja päivän kunto häiritsevät.
AVO EH2
Wundervoll Bawaria FI40247/12
Tyypiltään erinomainen, riittävä luustoinen, tasapainoisesti rakentunut narttu, hyvä ylälinja ja häntä.
Hyvä runko, hieman pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut, kaunis kaula, hyvät päänlinjat, korvat
ja silmät, kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja purenta voimakkaampi. Liikkuu ryhdikkäällä
askeleella.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
VETERAANILUOKKA
Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08
Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut, jolla hyvät mittasuhteet. Riittävä luusto ja
runko, hyvät pään linjat, vahva purenta, hyvät korvat, silmät saisivat olla tummemmat. Liikkeessä
alkaa jo ikä näkyä, hyvä luonne.
VET ERI1 ROP-VET

sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Artturi FI45500/14
Vahvaluustoinen, kookas uros, hyvät mittasuhteet, pitkä rintakehä. Avoimesti kulmautunut ja
askellus jää vaatimattomaksi. Päänlinjat ok, purenta ok, vahva kaula. Hyvä säkä, kintereet saisivat
olla jäntevämmät.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Vahvaluustoinen, tyypiltään erinomainen uros. Voimakas kallo, täyteläinen kuono-osa, hyvät
silmät, suurehkot korvat, hieman voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvä ylälinja ja häntä, pitkä
rintakehä, liikkuu riittävällä sivuliikkeellä, hyvä väri.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel I’m Ace Of Spades FI3663/15
Lanneosaltaan hieman pitkä uros, riittävä luusto, ikäisekseen riittävä runko. Ylälinjan tulee
kiinteytyä, hyvä kaula ja häntä, hyvät korvat, silmät ja purenta, melko runsaat huulet. Hyvä kaula,
riittävästi kulmautunut, ylälinja pilaa kokonaisuutta liikkeessä, lupaava väri.
JUN EH3
Genedda Égoíste FI55763/14
Lupaavaraaminen harlekiini, riittävä luusto, riittävän pitkä rintakehä. Hyvät päänlinjat, hyvät
korvat ja silmät, alaleuka voisi olla hieman voimakkaampi, purenta ok. Riittävä kaula, hieman
voimakkaammat kulmaukset takana, hyvä askellus, väri ok.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Jättiläisen Isidorus Jay FI33036/15
Hyvä koko ja mittasuhteet, riittävä raajaluusto, rungoltaan vielä kevyt. Eturinta saa täyttyä,
rintakehä voisi olla pidempi. Lupaava pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Tasapainoiset
kulmaukset, hyvä lantio ja häntä, puhdas väri. Liikkuu ok, askellus saa vahvistua.
JUN ERI2
NARTUT
NUORTENLUOKKA

Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
Seistessä hyvä raaminen narttu, jolla hieman voimakkaammin kulmautunut takaosa. Hyväilmeinen
pitkälinjainen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Vahva kaula, pitkä rintakehä, hyvä väritys.
Ylälinjan tulee kiinteytyä ja askelluksen pidentyä.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Diamond EJ38836/13
Vahvaluustoinen, hyvärakenteinen narttu. Kaunis kaula, hieman luisu lantio, niukka polvikulma.
Hyvät pään linjat, hieman avoimet luomet, hyvä kuono-osa ja purenta. Taka-askel jää
vaatimattomaksi, koira väriltään mantteli, jossa musta väri on merle, väristä johtuen palkintosija
H.
AVO H

