Kemi 24.7.2016
tuomari: Harry Tast
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
9 kk, rungossa erinomaiset raamit kehittyä, jalo kaula, pitkä hieman leveäkalloinen pää, yksi P4
puuttuu. Voimakas säkä, korrekti etuosa, ikään riittävä rintakehä, tiiviit käpälät. Joustavat,
tasapainoiset liikkeet.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/15
15 kk, tyylikäs ja jäntevä kokonaisuus, komea niskan kaari, voimakaskalloinen, hyvän pituinen pää.
Syvällä sijaitsevat silmät, korrekti etuosa, pitkä ja syvä rintakehä, hyvin rakentunut takaosa, tiiviit
käpälät. Joustavat, säännölliset liikkeet.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP
VALIOLUOKKA
Alder Glade’s Luisfigo FI29948/11
VAL POISSA
Edendane’s News Flash FI27850/14
2 v 4 kk, tyylikkäät, hieman pitkät linjat rungossa. Oikea raajakorkeus, kaunis kaulan liittymä,
puhdaslinjainen pitkä pää, hyvä huulilinja. Voimakas säkä, korrekti etuosa, pitkä tilava rintakehä.
Joustavat laajat liikkeet, kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmät, etuliikkeet ahtaa, vaikuttava olemus.
VAL ERI1 SA PU2 VACA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
9 kk, tasapainoinen ja tyylikäs kokonaisuus, jalo kaula. Jäntevä selkä, pitkä, puhdaslinjainen pää,
syvällä sijaitsevat tummat silmät, kuono saa vielä täyttyä. Hyvät lavat ja olkavarret, ikään sopiva
rintakehä. Joustavat, säännölliset liikkeet, kaunis juovitus.
JUN ERI SA PN3
NUORTENLUOKKA
Hoppingham’s I’m Gossip Hot Gossip FI28768/16

15 kk, tyylikäs ja jäntevä nuori narttu. Kaunis niskan kaari, hieman pitkä lanneosa, voimakkaat
takakulmaukset. Jalo narttumainen pää, kauniisti täyttynyt kuono-osa, hyvä maksi ja huulilinja.
Hyvät lavat, kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmät, takaa lähtee hieno työntö liikkeeseen.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP RYP-4
AVOINLUOKKA
Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
3 v, kookas, tyylikäslinjainen, hieman pitkärunkoinen kokonaisuus. Voimakas kallo, kauniisti
täyttynyt kuono-osa, yhdensuuntaiset linjat, hyvä huulilinja, syvällä sijaitsevat silmät. Pitkät, viistot
lavat, pitkä ja syvä rintakehä, voimakas takaosa. Liikkuu hyvin takaa, juoksee mielellään kahdella
uralla, väri saisi olla puhtaampi.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT VACA
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
3,5 v, rungossa erinomaiset mittasuhteet, kaunis kaula, jalo, puhdaslinjainen pää, hyvä maski,
syvällä sijaitsevat silmät. Voimakas säkä, rintakehä saisi olla täyteläisempi alaosasta, riittävä
raajaluusto. Joustava askel, kyynärpäät liikkeessä ulkokierteiset. Esiintyy kauniisti.
VAL ERI1 SA PN4
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Delilah FI41627/08
8 v, tasapainoiset, hieman pitkät linjat rungossa, voimakkaat takakulmat, kauniisti runkoon liittyvä
pitkä kaula. Puhdaslinjainen pitkä pää, hyvä huulilinja, kauniit tummat silmät. Voimakas säkä ja
hyvät lavat, pitkä rintakehä, tiiviit käpälät. Liikkeet säännölliset, mutta ikä alkaa jo näkyä
raskautena.
VET ERI1 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia’s
Yksi uros, kolme narttua, kolmesta eri yhdistelmästä. Ikähaarukka 9 kk – 8 v. Selvät
sukupuolileimat, nartuilla eroa rungon mittasuhteissa ja rakenteen vahvuudessa. Pitkät
puhdaslinjaiset päät, veteraaninarttu erottuu liikkeessä, hyvä temperamentti läpi ryhmän.
KASV1-

musta / harlekiini
NARTUT
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s Rhythm’s Diamonds FI44081/14

2 v, laadukas kokonaisuus, nartulle sopivat mittasuhteet rungossa. Tyylikäs niskan kaari, jäntevä
selkä, syvä rinta, voimakkaat kulmaukset. Kallo-osa saisi olla jalompi, kauniisti täyttynyt kuonoosa, syvällä sijaitsevat silmät. Puhdas pohjaväri, kiitävän mustat läiskät, joustavat rennot liikkeet,
kyynärpäät ulkokierteiset, seisoo kauniissa tasapainossa.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP
VALIOLUOKKA
Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
3 v, tyylikäs ja tasapainoinen kokonaisuus, pitkä kaula, jäntevä selkä, syvä rinta, hyvät kulmaukset.
Välikämmenissä pehmeyttä, voimakaskalloinen pää, syvällä sijaitsevat silmät. Korrekti etuosa,
puhtaat värit, hyvä laikutus. Joustava askel, kyynärpäät ulkokierteiset, juoksee kahdella uralla.
VAL ERI1 SA PN2 VACA
VETERAANINARTTU
Anxious French Kiss FI38990/07
8 v, pitkät linjat rungossa, pitkä, kauniisti runkoon liittyvä kaula, voimakkaat takakulmat, jotka
jäävät rungon alle seistessä. Pitkä, puhdaslinjainen pää, syvällä sijaitsevat silmät. Pitkät viistot
lavat, puhdas pohjaväri, niukat läiskät, juoksee pitkänä ja matalana.
VET EH1

sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
Lähes 9 kk, jo nyt ryhdikäs ja vaikuttava olemus, tiivis, neliömäinen runko. Voimakas pää, jossa
yhdensuuntaiset linjat, hyvät lavat ja olkavarret. Avoimet takakulmat, hyvin kehittynyt syvä
rintakehä, joustavat, säännölliset liikkeet, lupaava.
PEN2 KP
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
8,5 kk, tiivis neliömäinen runko, tyylikäs niskalinja, hyvin kehittynyt syvä rintakehä,
puhdaslinjainen urosmainen pää, voimakas purenta. Tasapainoisesti kulmautunut, joustava askel,
takaraajat hieman pihdissä, jo nyt vaikuttava olemus.
PEN1 KP ROP-PEN
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Ukko Nooa FI46240/14
Vajaa 2 v, hyvin kehittynyt tiivis, syvä runko. Takaraajat saisi olla pidemmät ja voimakkaammin
kulmautuneet. Jykeväkalloinen urosmainen pää, hyvä huulilinja, kapea-asentoiset eturaajat, selkä
painuu sään takana. Takaosa voimaton liikkeessä, kintereet jäykät.
NUO H

Horsebjerg No One SE18948/2016
16 kk, tasapainoinen ja tiivis kokonaisuus. Komea niskan kaari, päässä yhdensuuntaiset linjat,
voimakas säkä, hyvät lavat, syvä rinta. Hyvin rakentunut takaosa, täysin säännölliset joustavat laajat
liikkeet.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP

