Orivesi 16.7.2016
tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen
keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Red Rublev Never Never Land FI56149/15
Tyylikäs, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Lupaava pitkä pää, jossa jo yhdensuuntaiset pään tasot,
oikea huulikulma, avoimet silmät, kauniit korvat. Erinomainen kaula, liikkuu ikäiselleen
ominaisella tavalla, oikea-asentoiset raajat. Hyvä ylä- ja alalinja, hieman lyhyt lantio, kaunis
tiikeriväritys.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grand De Feld’s Uranus DK08906/2015
Kehitysvaiheessa oleva, erinomaiset mittasuhteet omaava uros, erinomainen pään pituus, kallo ei
saa levetä, hyvä huulikulma, matala otsapenger. Vahva kaula, hyvä säkä, seistessä erinomainen
ylälinja, eturintaa saa luonnollisesti tulla lisää, oikea-asentoiset raajat, hyvät tassut, hyvä
hännänkiinnitys. Liikkuu hieman hontelosti, halutessaan hyvä askelpituus, hyvä keltainen väri, hyvä
maski.
JUN ERI1 SA VASERT
Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/15
Erinomaiset mittasuhteet, ikäiselleen riittävästi eturintaa. Oikeanpituinen pää, hieman laskeva
kallolinja, kaunis huulikulma, avoimet luomet, oikeanlaiset korvat. erinomainen kaulan kaari,
hieman niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Oikeansyvyinen eturinta, hieman lyhyt,
korkealle kiinnittynyt häntä. Liikkuu ikäiselleen ominaisella tavalla, lämmin pohjaväri, erinomainen
tiikerijuovitus.
JUN ERI2 SA
AVOINLUOKKA
Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12
Erinomaiset mittasuhteet, erinomainen kaula ja runko, kauniit raajat, oikeanlaiset kulmaukset,
hyväeturinta, riittävän pitkä lantio. Urosmainen pää, oikeat kallon ja kuonon linjat, erinomaiset
silmät ja korvat, vahva kuono, joka saisi olla sentin pidempi. Kaunis keltainen väri, liikkuu
keskipitkällä askeleella, miellyttävä kokonaisuus.
AVO ERI1 SA PU4 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Ritzypal’s Funny Side Up FI37410/14

Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät silmät ja
korvat, nätti huulikulma, hieman matala maski, loiva otsapenger. Kaunis kaula, riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Oikeanmallinen runko, hyvä ylä- ja alalinja, kaunis keltainen väri,
liikkuu hyvin.
VAL ERI3 SA PU3
Edendane’s News Flash FI27850/14
Erinomaiset mittasuhteet, erinomaiset raajat, hyvät kulmaukset, riittävästi eturintaa, vahva uroksen
pää, kallo ei saa levitä, kuono voisi olla sentin pidempi, luomet voisivat olla hieman tiiviimmät.
Erinomainen ylä- ja alalinja. Liikkuu rodunomaisesti, kaunis keltainen väri, tänään mäkäräisten
syömä yltympäriinsä.
VAL ERI2 SA PU2
Red Rublev Man For All Seasons FI236748/14
Erinomainen koko ja luusto, aavistuksen pitkä runko, sopusuhtaiset kulmaukset, kaunis täyteläinen
eturinta, hieno lantio, hyvä pitkä pää, yhdensuuntaiset tasot. Oikea huulikulma, hyvä tiikeriväritys,
liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pitkä pää, vielä takaluisu kallo, hyvät tummat silmät, niukka
otsapenger, kaunis huulikulma, hyvät korvat. Erinomainen sivukuva, kaunis ylä- ja alalinja, oikeaasentoiset raajat, hyvät tassut. Niukka eturinta, vielä tuhkaa rinnassa, liikkuu hyvällä
askelpituudella, mutta kapeasti, kuten tämän ikäisen kuuluukin, hyvä keltainen väri.
JUN ERI1 SA PN4 VASERT
NUORTENLUOKKA
Hoppingham’s I’m Whisper Hot Whisper FI28766/15
Oikeat mittasuhteet, tyylikäs ja vahva oikeanpituinen pää, hyvät pään tasot, voisi kantaa korvansa
kauniimmin, hyvät tummat silmät. Hyvä pitkä kaula, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa,
kaunis ylä- ja alalinja, hyvä asentoiset raajat ja tassut. Kaunis tiikeri väri, liikkuu hyvin takaa,
korkeasti edestä.
NUO ERI1 SA
Samuraiwood’s Jamaica Rio Bueno FI46936/14
Vahva hyväluustoinen narttu, selkeästi korkeuttaan pitempi. Vahva kallo, hieman avoimet
punoittavat luomet, hyvä kuonon pituus. Hyvätilava runko, olkavarsi pitäisi olla viistompi, hyvä
leveä reisi, hieman hailakka keltainen väri, vaihtaa karvaa. Voisi liikkua vakaammin, hyvä
askelpituus, tämän ikäiseksi koiraksi saisi olla itsevarmempi.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Above All I Can Hearyour Heartbeat FI53413/13

Oikeat mittasuhteet, kuono ja kallo voisivat olla tiiliskivimäisemmät, hyvät pään tasot, riittävä
kuonon pituus, hyvät korvat. Vahva tilava runko, hyvä luusto, riittävän viisto olkavarsi, riittävät
takakulmaukset. Liikkuu hieman takakorkeasti, kaunis keltainen väri, kaunis musta maski.
AVO ERI3
Red Rublev Moon Stars Sun FI23653/14
Erinomainen koko ja mittasuhteet, kaunis pitkä pää, hieman laskeva takakallo, luomet voisivat olla
tiiviimmät, viehättävä nartun ilme. Kaunis pitkä kaula, erinomainen säkä, tasapainoiset raajat ja
hyvä runko. Kaunis tiikeri väri, liikkuu erinomaisesti, joskin hieman löysin kyynärpäin.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA
Samuraiwood’s Frezza Mocca FI22327/12
Tänään hieman itsepäisellä tuulella oleva, hyvin juvittunut tiikerinarttu. Erinomainen pitkä pää,
oikeat pään tasot, tummat silmät, luisu otsapenger, hieman huulipusseja. Hyvin täyttynyt runko,
oikea-asentoiset raajat, erinomainen eturinta. Liikkuu hyvin sivulta, leveästi edestä ja takaa, voisi
olla asteen ryhdikkäämpi.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Red Rublev Rebel Yell FI59430/09
Kaunis, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Erinomainen pää, kauniit korvat ja silmät, hyvä ylä- ja
alalinja. Olkavarsi saisi olla viistompi, kaunis takaosa, kaunis keltainen väri. Tyylikkäästi
harmaantunut, liikkuu rodunomaisesti, joskin hieman tehottomasti.
VAL ERI2 SA PN3
Edendane’s News Of The World FI37751/10
Vahva ja tyylikäs, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Kaunis pää ja ilme, tyylikkäästi
harmaantunut, erinomaiset silmät ja korvat. Hyvä ylä- ja alalinja, oikea-asentoiset raajat ja tassut,
hyvä keltainen väri, joskin turkki vaihtuu.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Kehitysvaiheessa oleva erittäin lupaava junioriuros. Oikeat mittasuhteet, hyvänpituinen pää, kauniit
korvat, hyvä huono, hieman turhan runsaasti huulipusseja. Vielä hieman niukat, mutta sopusuhtaiset
kulmaukset, kauniit tassut, ikäiselleen hyvä ylä- ja alalinja. Kiiltävä joskaan ei aivan mattamusta
väri, liikkuu ikäiselleen ominaisella tavalla.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Vahva ja tyylikäs, kaunis pitkä pää, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, kaunis huulikulma, luisu
otsapenger. Hyvä pitkä kaula, kaunis ylä- ja alalinja, hyvin kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa.
Saisi kantaa itsensä paremmin ja itsevarmuutta, hyvä musta väri, lupaava.
JUN ERI1
VALIOLUOKKA
Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
Erinomaiset mittasuhteet, tyylikäs kaunis ja vahva. Vahva hyväilmeinen nartun pää, aavistuksen
roikkuva huulikulma. Hyvä asentoiset raajat ja tassut, hyvä tilava runko, oikein kiinnittynyt häntä.
Kauniisti jakaantuneet läiskät, puhtaan valkoisella pohjalla. Juhlava kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-3

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12
VAL POISSA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Jäntevässä kunnossa oleva uros, jonkin verran korkeuttaan pitempi. Vahva kallo, hyvä kuono,
kauniit silmät ja hyvät korvat, etualahampaat valuvat, johtuen ehkä iästä. Hyvä etuosa,
erinomaisesti kulmautunut takaa, hyvä teräksensininen väri, joskin rinnassa turhan suuri valkoinen
merkki. Liikkuu hyvällä askelpituudella, säilyttää riittävän hyvin ylälinjansa.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
WYSIWYG’s Blue Peacemaker FI13662/14
VAL POISSA
NARTUT
VALIOLUOKKA
Danemanian Chosen Pearl To Lha’D FI35573/14
Aavistuksen pitkärunkoinen narttu, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, luisu
otsapenger, hyvä huulikulma, voisi kantaa korvansa paremmin. Irokeesi niskassa, olkavarsi voisi
olla viistompi, erinomainen takaosa, vaihtaa voimakkaasti karvaa, tänään kirjava. Voisi esiintyä
asteen ryhdikkäämmin ja itsevarmemmin. Hyvin esitetty, kirjava – ei sa.
VAL ERI1

