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keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
Erinomainen kokonaisuus, tasapainoisesti kehittynyt, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvät 
silmät, hieman liikaa huulia, hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja käpälät. Kapea 
taka-askel muuton ok, miellyttävä käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Samuraiwood’s Louis Vuitton FI43845/15
Erinomainen kokonaisuus, hieman voimakas kallo, löysyyttä huulissa, päänlinjat eivät 
yhdensuuntaiset, hyvät korvat, hieman syvälle asettuneet silmät. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä 
ylälinja, erinomainen raajarakenne ja luusto, hyvä eturinta. Hyvä käytös, liikkuu erittäin hyvin, 
liikkuessa vielä löysyyttä.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT

AVOINLUOKKA

Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12
Erinomainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvät korvat ja silmät, hieman 
kyömyä kuonossa. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävät etukulmaukset, hyvä takaosa, luusto ja käpälät, 
hyvä eturinta. Liikkuu hyvin, hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

Ritzypal’s Funny Side Up FI37410/14
Erinomainen kokonaisuus, ihastuttava pää ja ilme, oikeat päänlinjat, kauniit silmät. Hyvä luusto ja 
käpälät, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta. Hyvä tehokas liike, erinomainen käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

Grand Royal’s Godsent Bismarck FI16540/16
Komea uros, jonka pään linjat hieman yhdensuuntaiset, vahva kallo, hyvät korvat. Hyvä kaula ja 
ylälinja, etuosa tulisi olla paremmin kulmautunut, etenkin olkavarsi kovin pysty. Eturaajat sivusta 
hieman käyrät, hyvä karva ja hyvä takaosa ja käpälät. Etuliike kovin monitukainen ja epävakaa, 
takaliike hyvä.
VAL EH2

NARTUT



NUORTENLUOKKA

Samuraiwood’s Jamaica Rio Bueno FI46936/14
Erinomainen kokonaisuus, tasapainoinen, hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, hyvä huulikulma, 
hieman syvälle sijoittuneet silmät, hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, tasapainoinen rakenne,
hyvä eturinta. Liikkuu hyvin, hyvä karva ja käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Samuraiwood’s Frezza Mocca FI22327/12
Hyvät mittasuhteet omaava, melko yhdensuuntaiset päänlinjat, turhan löysät silmäluomet häiritsevät
ilmettä. Hyvä kaula, pehmeyttä ylälinjassa sekä seistessä että liikkeessä, tasapainoinen rakenne. 
Hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta. Liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä karva ja väri sekä 
käytös.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT

VALIOLUOKKA

Wundervoll Bawaria FI40247/12
Erinomainen kokonaisuus, erinomaiset päänlinjat, hyvät tiiviit luomet, hyvät korvat, hieman löysää 
kaulanahkaa. Kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoinen luusto, käpälät. Liikkuu hieman laiskasti, 
mutta hyvällä askelpituudella. Hyvä karva ja käytös.
VAL ERI1 SA PN2

musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Bonel I’m Irresistible FI31664/15
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hieman vahva kallo, hyvät päänlinjat ja korvat, sopivasti 
huulia. Hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoinen raajarakenne, hieman löysä lantio. Sopiva eturinta, 
liikkuu hyvällä, tehokkaalla askeleella, hyvä karva ja käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

NARTUT

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Geranium Lucidum FI30681/14
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla oikealinjainen pää, hyvät, tiiviit huulet, silmät voisi olla 
tummemmat, hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, tasapainoinen raajarakenne. 
Liikkuu hyvin, karvapeite ok, miellyttävä käytös.



AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

C’mon Tuff Enough FI12218/16
PEN POISSA

VALIOLUOKKA

Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12
Turhan raskas kokonaisuus, voimakas kallo ja voimakkaat huulet, päänlinjat melko hyvät. Seistessä 
hyvä ylälinja, hyvä kaula, luisu lantio, turhan syvä rintakehä, vahva luusto. Tasapainoinen 
raajarakenne, hyvät käpälät, kovin raskas liike, hyvä karvanlaatu, kapea takaa, lyhyt taka-askel.
VAL ERI1

NARTUT

VALIOLUOKKA

Bonel Dana Sofia FI46981/11
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla oikea linjainen pää, hyvät korvat, tiiviit luomet, sopivasti 
huulia. Hyvä kaula ja ylälinja, kääntää etujalkoja ulospäin. Hyvä takaosa, hyvä rintakehä, liikkuu 
hyvin. Hyvä karva ja käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

VETERAANILUOKKA

Bonel Zara Odessa FI46709/07
Kohta yhdeksän vuotias, vielä vetreästi liikkuva veteraani. Hyvät päänlinjat, otsapenger voisi olla 
selvempi, vankka runko. Luisu lantio, hyvä takaosa, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karva, miellyttävä
veteraani.
VET ERI1 ROP-VET


