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tuomari: Hilkka Salohalla
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grand De Feld’s Uranus DK08906/2015
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, vielä kovin pentumainen kokonaisuus. Hyvä purenta, silmät,
korvat, otsapenger saisi olla selkeämpi, hyvä huulikulma. Hyvä kaula ja ylälinja, eturinta ja
rintakehä saa kehittyä. Riittävä luusto, hyvät käpälät. Liikkuu vielä melko epävakaasti ja lyhyellä
askeleella.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Spotted Sphinx Årvágenhed MET.DOG360/15
Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä kallo ja kuono, purenta, hieman avoimet silmät, linjat saisivat olla
yhdensuuntaisemmat ja huulet kuivemmat. Hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen riittävä eturinta ja
runko, jyrkkä lantio ja niukat kulmaukset. Hyvä luusto ja erinomaiset käpälät. Liikkuu lyhyellä
taka-askeleella, muuten hyvin.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Ettan FI20195/14
Hyvä koko ja mittasuhteet, otsapenger saisi olla selkeämpi, muuten erinomainen pää. Hyvä kaula ja
ylälinja, erinomaiset etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, jyrkkä lantio. Riittävä eturinta ja hyvä
runko, liikkuu löysin kyynärpäin ja takaliike jää rungon alle. Erittäin kauniit silmät.
AVO EH2
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvät pään linjat, kauniit silmät, korvat luimussa. Hyvä kaula ja
säkä, mutta ylälinja pettää, erinomainen eturinta ja rintakehä, oikein kulmautunut, hyvä luusto.
Liikkuu lyhyellä taka-askeleella ja voimattomasti.
AVO EH3
Catapha’s Gold Eros FI15715/11
Kooltaan oikea, hieman pitkärunkoinen uros, hyvät pään linjat, silmät, korvat, kaula ja säkä, hieman
pehmeä selkä. Eturinta voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä luusto ja käpälät, pysty olkavarsi,
hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, riittävä pään pituus, hyvät päänlinjat, hyvä purenta,
silmät, korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta ja runko, hyvä luusto ja käpälät. Riittävät
kulmaukset, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Blaaholms Rubin DK09615/2015
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopiva vahva narttu. Hyvät pään linjat, purenta, silmät ja
korvat, kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko, pysty olkavarsi, riittävät takakulmaukset, hyvä
luusto ja käpälät. Väritys kovin vaalea ja maski puuttuu, liikkuu erittäin hyvin.
JUN EH2
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, puutteellinen otsapenger, hyvä huulikulma, purenta, silmät ja
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, vielä puutteellinen eturinta, riittävä rintakehän syvyys, hyvä luusto ja
käpälät. Oikein kulmautunut, liikkuu hyvin, väritys saa vielä puhdistua.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Great-Body’s Lucky Star FI54446/14
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvä pään linjat ja huulikulma, purenta, silmät ja korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, riittävä luusto, oikein kulmautunut, liikkuu hyvin.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI
Samuraiwood’s Jamaica Rio Bueno FI46936/14
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvät päänlinjat, purenta ja huulikulma, kaula ja ylälinja.
Eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvä runko, luusto ja käpälät. Pysty olkavarsi, riittävät
takakulmaukset. Liikkuu löysin kyynärpäin, hyvällä sivuaskeleella.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvät pään linjat, purenta, silmät, korvat, kaula, selkälinja. Pysty
olkavarsi, riittävät takakulmaukset, riittävä eturinta ja luusto. Hyvät käpälät, luisu lantio ja takaliike
jää rungon alle ja lyhyeksi.
AVO EH1
VETERAANILUOKKA
Northwind Northern Light FI48204/09
9 –vuotias veteraani, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään linjat, purenta, silmät ja korvat.
Erinomainen kaula ja ylälinja, eturinta ja runko, hyvät kulmaukset, luusto ja käpälät. Liikkuu löysin
kyynärpäin, muuten erittäin hyvin.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET

musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Genedda D’un Autre Cóté FI48599/14
NUO POISSA
VALIOLUOKKA
C’mon Please By My Star FI46582/13
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva uros, jolla hyvät pään linjat, huulikulma, purenta.
Kauniit silmät, hyvät korvat, kaula, erinomainen ylälinja, eturinta ja runko. Riittävät kulmaukset,
hyvä luusto, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
VETERAANILUOKKA
Mystic Globe Troter V Vicson FI27968/07
VET POISSA
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Genedda Femme F’état FI19219/15
Hyvä koko ja mittasuhteet, otsapenger saisi olla merkatumpi, hyvä huulikulma, hieman avoimet
silmät, hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä rinta ja eturinta, erinomainen luusto ja käpälät,
oikein kulmautunut, raskaasti pilkuttunut harlekiini, jonka pohjaväri ei ole valkoinen. Liikkuu
erittäin hyvin, väri määrää palkinnon.
NUO EH2
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, vielä erittäin kevytrunkoinen ja korkearaajainen. Hyvä pää linjat
ja huulikulma, hyvä purenta, hieman avoimet silmät, hyvät korvat., Kaunis kaula ja ylälinja, eturinta
ja rintakehä. Riittävä luusto ja hyvät käpälät, oikein kulmautunut. Liikkuu vielä epävakaasti edestä,
muuten hyvin.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Catapha’s Fanny FI47309/14
Koon alarajoilla oleva, mittasuhteiltaan oikea, silmät saisi olla tummemmat, otsapenger saisi olla
selkeämpi, hyvät pään linjat ja huulikulma, kaula ja ylälinja. Hieman pysty lapa ja olkavarsi,
eturinta saa vielä täyttyä, hyvä rintakehä, kokoon riittävä luusto. Hieman litteät käpälät, liikkuu
löysin kyynärpäin, hyvällä askelmitalla.
AVO EH1

Perfect Sunshine Her Highness FI37357/13
Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, hieman vaaleat silmät, hyvä kaula ja säkä. Luisu lantio,
erinomainen eturinta ja rintakehä, erinomaiset kulmaukset edessä, polvikulma saisi olla
voimakkaampi. Voimakkaasti värittynyt pohjasävyltään, harmaa sävytys. Liikkuu
yhdensuuntaisesti, mutta köyristää lanneosaa ja liike jää rungon alle.
AVO H
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, sopivan vahva, hyvät pään linjat, mutta otsapenger saisi olla
selkeämpi, hyvä huulikulma, hieman avoimet luomet. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta
ja runko, erinomainen luusto ja käpälät. Riittävät kulmaukset, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Cheree FI17256/08
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen 8 vuotias veteraani. Erinomaiset pään linjat, joskin pää
voisi olla hieman pidempi, hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen
eturinta, pysty olkavarsi, hieman voimakkaat takakulmaukset. Hyvä luusto, tasapaino liikkeessä
saisi olla parempi.
VET ERI1 ROP-VET
C’mon U-R My Sunshine FI35071/06
10,5 vuotia veteraani, huulikulma saisi olla parempi ja päänlinjat yhdensuuntaisemmat, hyvä
purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula, säkä, mutta lanne köyristyy ja lantio on jyrkkä. Hyvät
kulmaukset, hieman puutteellinen eturinta ja rinnan syvyys, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu löysin
kyynärpäin, köyristäen lanneosaa ja takajalkojen liike jää rungon alle.
VET H

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva uros, jolla hyvät päänlinjat, purenta, silmät ja
korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä, oikein kulmautunut, hyvä luusto
ja käpälät. Erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-4
NARTUT
VALIOLUOKKA

C’mon One And Only FI50958/13
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla hyvät päänlinjat, purenta, silmät ja korvat.
Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto ja käpälät. Riittävät kulmaukset, liikkuu
hyvällä askeleella, mutta ylälinja on aavistuksen takakorkea.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

