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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

AVOINLUOKKA

X-foot’s Trias Tiger FI43118/13
3 v, hyvä rungon pituus, hyvä raajaluusto, kaunis ylälinja, hyvä eturinta, hieman pysty kaula. Hyvät 
pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä kuono-osa, hyvä suu. Liikkuu hyvin muistaessaan.
AVO ERI1 SA PU3

VALIOLUOKKA

Edendane’s News Flash FI27850/14
2 v, kaunis tasapainoisesti rakentunut nuori uros. Hyvä rungon pituus, kaunis ylälinja, riittävät 
mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä eturinta, kaunis kaula, erinomaiset pään linjat, riittävä 
otsapenger, kallossa näkyy koiran nuoruus. Tasapainoiset terveet liikkeet.
VAL ERI2 SA PU2

Red Rublev Happiness FI11930/13
Vajaa 4 v, kaunis täysikasvuinen uros. Tasapainoiset kulmaukset, erinomainen eturinta, selässä 
hiukan pehmeyttä. Erinomainen rungon tilavuus, upea säkä, kaunis voimakas kaula, hyvät pään 
linjat, hyvä otsapenger, täyteläinen kuono-osa. Tasapainoiset terveet liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Impozns-Dog Yetta FI46029/15
19 kk, kaunis narttu, joka saisi esiintyä itsevarmemmin. Hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, 
riittävät raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta. Kaunis pää, jossa erinomaiset 
linjat, hyvä otsapenger, hyvä suu. Tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI1 SA

AVOINLUOKKA

Edendane’s Glory Lily FI39317/10
Vajaa 6 v, kaunis tasapainoinen narttu, hyvä rungon pituus, hyvä rungon tilavuus, erinomaiset taka- 
riittävät etukulmaukset. Riittävä eturinta, hyvä kaula, erinomainen pää, jossa upeat linjat, 
tasapainoiset liikkeet, saisi esiintyä itsevarmemmin.
AVO ERI2 SA PN3 VASERT

Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13



3 v, kaunis, voimakas narttu, jolla erinomainen rakenne. Hyvä raajaluusto, kaunis ylälinja, hyvä 
eturinta, erinomainen rungon tilavuus. Upea pää, jossa erinomaiset linjat, erinomaiset terveet, 
tasapainoiset liikkeet. Aivan liian kaunis ollakseen vain kotikoira.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI

VALIOLUOKKA

Euro Power Glitter FI34936/12
4 v, erinomainen voima, hyvä raajaluusto, erinomainen rungon tilavuus, kaunis ylälinja. 
tasapainoiset kulmaukset, upea eturinta, hyvä pää, kaunis otsapenger, tasapainoiset terveet, 
voimakkaat liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Heart Hunter’s All My Loving FI24012/13
3 v 5 kk, kaunis narttu, jolla hyvä rungon tilavuus, riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset, hyvä 
eturinta. Kaunis ylälinja, erinomainen pää, hyvä voimakas otsapenger, hyvä suu, tasapainoiset, 
terveet liikkeet.
VAL ERI2 SA PN4

musta / harlekiini

NARTUT

NUORTENLUOKKA

The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
22 kk, kaunis tasapainoisesti rakentunut nuori narttu. Hyvä raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut.
Hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja seistessä ja liikkeessä. Lupaava eturinta, hyvät pään linjat, 
hyvä otsapenger. Erinomaiset terveet liikkeet.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI

AVOINLUOKKA

Genedda D’amour Desse FI48607/14
1 v 11 kk, hyvä rungon pituus, riittävä raajaluusto. Kaunis ylälinja, riittävät mutta tasapainoiset 
kulmaukset, lupaava eturinta. Hyvä kaula, hyvät pään linjat, hyvä otsapenger, terveet tasapainoiset 
liikkeet.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT

VETERAANILUOKKA

Anxious French Kiss FI38990/07
9 v 2 kk, kaunis veteraani, tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajaluusto, kaunis ylälinja, riittävä 
eturinta. Erinomainen kaula, hyvät pään linjat, kaunis otsapenger, arvokkaat veteraanin liikkeet.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET



sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
10 kk, lupaava vauva, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus. Riittävät kulmaukset, eturinta täyttyy 
iän myötä, selässä vielä ymmärrettävää pehmeyttä. Lupaavat pään linjat, hyvä suu, hyvä otsapenger.
Lupaavat liikkeet.
JUN ERI2

Doggimainen Sibeliuksen Kullervo FI53918/15
10 kk, hyvä rungon pituus, erinomainen raajaluusto. Riittävät kulmaukset, lupaava rungon tilavuus, 
eturinta täyttyy iän myötä, kaunis kaula. Jo nyt varsin yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä otsapenger. 
Lupaavat terveet liikkeet.
JUN ERI1

AVOINLUOKKA

Doggimainen Piippolan Vaari FI46239/14
2 v, kaunis, tasapainoinen, erinomaiset liikkeet omaava uros. Hyvä rungon tilavuus, erinomainen 
raajaluusto, hyvä ylälinja, hyvät etu- riittävät takakulmaukset. Kaunis kaula, eturinta voisi olla 
täyteläisempi. Kaunis, voimakas pää, hyvä otsapenger.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
10 kk, kaunis juniori, jolla erinomaiset liikkeet. Hyvä raajaluusto, kaunis ylälinja, hyvät taka- 
riittävät etukulmaukset. Lupaava eturinta, kaunis pää, jossa riittävän yhdensuuntaiset linjat, hyvä 
kuono-osa ja otsapenger.
JUN ERI1 SA PN3

AVOINLUOKKA

Amanda FI45502/14
2 v, kaunis voimakas narttu, erinomainen rungon tilavuus. Hyvä eturinta, hyvä raajaluusto, hyvät 
taka- riittävät etukulmaukset, kaunis ylälinja. Hyvät pään linjat, kuono-osa voisi olla täyteläisempi. 
Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP RYP-1 BIS-2

Doggimainen Täti Monika FI46243/14
2 v, hyvä rungon pituus, hyvä rungon tilavuus, hiukka pehmeyttä ylälinjassa, hyvä raajaluusto, 
hyvät etu- riittävät takakulmaukset. Riittävä eturinta, terveet liikkeet. Hyvä voimakas pää, jossa 
hyvät linjat, voisi esiintyä itsevarmemmin.



AVO ERI2 SA PN2 VASERT

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Doggimainen
Ryhmä tyypiltään erinomaisia koiria. Hyvät rungon pituudet, tasapainoiset luustot, kauniit ylälinjat, 
hyvät päät. Hyvä väritys, nuoruus ei ole synti. Onnea tulevaisuuteen.
KASV1 KP ROP-KASV.


