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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grand De Feld’s Uranus DK08906/2015
Erinomainen kokonaisuus, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä, vahva kuono, sopivasti 
huulia, hyvät korvat, kauniit silmät ja tiiviit luomet. Kaunis kaula ja ikäisekseen riittävän tiivis 
ylälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta, hyvä lapa, olkavarsi voisi olla viistompi, hyvä luusto ja käpälät 
sekä takaosa. Hyvä lantion asento, liikkuu hyvin ikäisekseen, hyvä karva ja käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Samuraiwood’s Katti Matikainen FI31236/15
Iloinen uros, jolla hieman pitkä lanneosa, hyvin kehittynyt kallo, hyvä kuonon vahvuus, hieman 
liikaa huulia, hieman syvälle asettuneet silmät, mutta luomet ovat tiiviit, hyvät korvat ja riittävä 
otsapenger. Kaunis kaula ja ikäisekseen hyvä ylälinja, hyvä lantion asento, tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät, liikkeissä vielä epävakautta, etenkin takana. Hyvä karva ja väri.
JUN ERI2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Blaaholms Rubin DK09615/2015
Hyvät mittasuhteet, iloinen käytös. Hyvät pään linjat, otsapenger saisi olla selväpiirteisempi, hyvät 
korvat, hieman löysyyttä alaluomissa, hyvät tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, joka säilyy 
myös liikkeessä, erinomainen takaosa, luusto ja käpälät. Olkavarsi voisi olla viistompi, etuliike 
hieman kapea, muuten hyvä liike. Hyvä karva, riittävä maski.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

Dogiwogin Isabella Rossellini FI30886/15
JUN POISSA

Grand De Feld’s Unik DK08909/2015
Hyvät mittasuhteet, iloinen narttu, joka tarvitsee hieman lisää kehätreeniä liikkumisen suhteen. 
Hyvät pään linjat, hyvät korvat ja silmät, riittävän vahva kuono ja aavistuksen liikaa huulia, riittävä 
otsapenger. Kaunis kaula, ylälinjassa vielä pehmeyttä, hieman etuasentoiset lavat ja olkavarret 
saisivat olla viistommat. Hyvä luusto, käpälät sekä takakulmaukset. Hyvä eturinta, pitkä lanneosa, 
liike vielä epävakaa, takaa kapea ja edestä löysä. Hyvä maksi, muualla väritys nokinen.
JUN EH2

VALIOLUOKKA

Red Rublev Midlife Crisis FI23654/14



Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvät päänlinjat, otsapenger riittävä, turhan voimakkaat 
huulet, tummat silmät, mutta löysät alaluomet, hyvät korvat. Kaunis kaula ja hyvä ylälinja, hyvä 
rintakehä ja eturinta, sopiva luusto. Riittävät etukulmaukset, hyvä takaosa, hyvä sivuliike, joskin 
hieman jäykkä askel, leveä takaliike. Hyvä karva ja väri, tänään hampaiden näyttäminen tuotti 
suuria vaikeuksia, joka vaikuttaa palkintosijaan.
VAL EH1

VETERAANILUOKKA

Northwind Northern Light FI48204/09
Kohta 9 v, hyvät mittasuhteet omaava arvokas lady. Erinomaiset pään linjat, hyvät silmät, 
erinomaiset huulet. Kaunis kaula ja hyvä ylälinja, lantiossa hieman luisuutta, olkavarsi saisi olla 
viistompi ja hieman jäykkyyttä ranteissa. Vankka runko ja sopiva eturinta, erinomainen takaosa. 
Liikkuu sopivalla askelpituudella, liikkeessä ikä näkyy. Hyvä karva.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Erittäin tasapainoisessa kehitysvaiheessa oleva pentu, hyvät mittasuhteet. Voimakkaat huulet ja 
hieman syvälle sijoittuneet silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, tällä hetkellä hieman takakorkea 
liikkuessa. Sopiva rintakehä ja eturinta, etuosa saisi olla hieman paremmin kulmautunut, samoin 
polvikulma voisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto ja käpälät, hyvä karva ja käytös. Koko musta, 
liike vielä kovin pentumainen.
PEN1 KP ROP-PEN

NUORTENLUOKKA

Grand Gremin’s Fear Of The Dark FI48543/14
Vauhdikas nuori uros, jolla melko vahva pää, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, 
hyvät tummat silmät, hieman löysyyttä alaluomissa, hyvät korvat, hyvä kuonon vahvuus, mutta 
turhan löysät huulet, myös löysää kaulanalusnahkaa. Hyvä kaula, suora selkä, mutta lantio hieman 
luisu, riittävät etukulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. Melko voimakkaasti kulmautunut takaa ja 
taka-askeleessa ei ole tarpeeksi voimaa, ahdas takaliike, etuliike ok. Karvapeite ok, koko musta 
pieni viiru rinnassa.
NUO EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Danemanian Drama Queen FI46723/15



Iloinen nuori narttu, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvät silmät, sopivat huulet ja hyvät 
korvat. Hyvä kaula, liikkeessä köyristää lanneosaansa, sopiva rintakehä ja eturinta, etuosa saisi olla 
paremmin kulmautunut ja kääntää tällä hetkellä etukäpäliään ulospäin. Riittävä reiden leveys, mutta
polvikulma saisi olla parempi. Liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä karva.
JUN EH1

Jättiläisen Iris Pink FI33032/15
Hyvät mittasuhteet, päänlinjat melko yhdensuuntaiset, mutta otsapenger saisi olla selväpiirteisempi,
vilkkuluomi on turhan voimakkaasti esillä, mikä vaikuttaa ilmeeseen, hyvät huulet, vahva kuono ja 
hyvät korvat. Hyvä kaula, saisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut sekä edestä että takaa. 
Liikkuu kuitenkin melko hyvällä askelpituudella, rintakehä, eturinta ikään riittävät, mutta niiden 
tulee vielä kehittyä paljon. Sini-harlekiini jolla melko hyvät värimerkit, tarvitsee hieman lisää 
itseluottamusta.
JUN H

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Fortunate Felinda FI48548/14
Hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvä vahva kuono ja sopivasti huulia, hyvät silmät ja 
korvat, hyvä rintakehä ja eturinta. Liikkeessä köyristää lanneosaansa ja kantaa häntäänsä hieman 
korkealla, hyvä luusto ja käpälät. Liikkeessä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta, löysyyttä 
kyynärpäissä. Voimakkaasti kulmautunut takaa ja edestä niukasti. Karva ei tänään parhaimmillaan, 
iloinen käytös.
NUO EH1

VETERAANILUOKKA

Catapha’s Cheree FI17256/08
8 v. narttu, hieman tukevassa kunnossa. Erittäin hyvä pää, oikeat linjat, riittävä otsapenger. Hyvä 
ylälinja, etuosa tulisi olla paremmin kulmautunut, voimakkaasti kulmautunut takaa. Sopiva luusto, 
hieman korkea etuaskel, takaliike ok. Karva ok, miellyttävä käytös.
VET ERI1 ROP-VET

sininen

EI OSALLISTUJIA


