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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Ritzypal’s Funny Side Up FI37410/14
23 kk, erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, ikäisekseen kauniisti kehittynyt nuori mies. Hyvä
pään pituus ja tasot sekä huulikulma, varsin hyvä pigmentti, kauniin muotoiset keskiruskeat silmät.
Eturinta voisi olla hieman voimakkaampi, olkavarsi viistompi, hyvä raajaluusto. Kauniit käpälät,
oikea rintakehän muoto, hieman pitkä lanne. Kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä
nuoren koiran liikunta, etuliike saa vielä tiivistyä, ystävällinen käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Ritzypal’s Full Moon Magic FI37413/14
23 kk, varsin hyväntyyppinen, aavistuksen pitkä keltainen, jolle toivoisin tasaisemman värin. Hyvä
pään pituus, tasot tarvitsevat vielä aikaa, otsapenger voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä
huulikulma, purenta ok, keskiruskeat melko syvällä sijaitsevat silmät, hyvät luomet, kuono-osa
voisi olla täyteläisempi. kaunis kaula, hyvä eturinta, paremmin kulmautunut takaa kuin edestä, hyvä
raajaluusto, oikea rintakehän muoto, melko pitkä lanne. Kauniit käpälät, liikkuu hyvin, sopivalla
askel pituudella, mutta kyynärpäät saavat vielä tiivistyä kasvun myötä, ystävällinen käytös.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Red Rublev My Little Pony FI23650/14
2 v, erinomainen tyyppi, kauniit mittasuhteet, selkeä sukupuolileima, feminiininen pää, jossa hyvät
tasot ja huulikulma, purenta ok, pää voisi olla kokonaisuutena hieman pidempi. Hyvä ylä- ja
alalinja, hyvä eturinta, kokoon sopiva raajaluusto, oikea rintakehän muoto, hieman pitkä lanne.
Olkavarsi voisi olla viistompi, kauniisti kulmautunut takaosa. Liikkuu muuten hyvin, mutta
valitettavasti rupeaa ontumaan vasenta etujalkaa kesken arvostelun, mikä määrää palkintosijan.
VAL EVA

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA

Doggidanes Black Brando FI40502/12
AVO POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
1,5 v, ikäisekseen hyvin kehittynyt, kauniit mittasuhteet, selkeä sukupuolileima, feminiininen
hyvänmallinen pää, keskiruskeat syvällä sijaitsevat silmät, hyvät luomet, hyvät pään tasot,
otsapenger voisi olla voimakkaampi, purenta ok. Hyvä eturinta, kokoon sopiva raajaluusto, hyvät
raaja-asennot. Hyvä ylä- ja alalinja, oikea rungon muoto, koiran karvapeite voisi takaraajoissa olla
hieman voimakkaampi, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja –teholla.
Rauhallinen käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
2 v, täyttänyt, hyväntyyppinen, selkeän feminiininen oikeankokoinen narttu. Hyvä kuonon ja kallon
suhde, otsapenger voisi olla selkeämpi, hieman leveä kallo, hyvä asentoiset korvat, purenta ok,
hieman runsaat huulet, silmät voisivat olla hieman tummemmat. Kaunis kaula ja ylälinja, ikään
nähden eturinta voisi olla voimakkaampi, kokoon sopiva raajaluusto, olkavarsi voisi olla hieman
viistompi. Hyvät takakulmaukset, alalinja nousee turhan voimakkaasti. Kauniit käpälät,
tasapainoinen liike, jossa saisi olla enemmän tehoa, rauhallinen käytös.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Grand Oak’s Scarlett O’Hara FI22372/10
VAL POISSA

sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
C’mon Tuff Enough FI12218/16
7 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori herra, selkeä sukupuolileima. Lupaava voimakkuus ja
mittasuhteet, purenta vielä kehittymässä, pään tasot tarvitsevat vielä luonnollisesti lisää aikaa.
Syvällä sijaitsevat väriin sointuvat silmät, alaluomet saavat tiivistyä iän myötä. Hyvät käpälät,
lupaava raajaluusto ja rintakehän muoto, hieman pitkä lanne, hyvä pennun liikunta, ihastuttava
luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Horsebjerg Not A Bad Loser FI32508/15
14 kk, erinomaista tyyppiä oleva melko pienikokoinen sininen narttu. Lupaavat pään tasot,
otsapenger voisi olla merkittävämpi, vaaleat silmät, hyvä huulikulma. Kaunis ylälinja, tässä
kehitysvaiheessa antaa vielä … (lause jäänyt kesken). Lupaava raajaluusto, hyvät käpälät, oikea
rintakehän muoto, turhan pitkä lanne, hyvin kulmautunut, hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu tällä
hetkellä takakorkeana, hyvällä askelpituudella, ystävällinen käytös.
JUN EH1

