Joensuu 28.5.2016
tuomari: Leni Finne
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Danemate Aramis FI52508/15
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää. Kovin löysät silmäluomet, turhan vaaleat
silmät, melko runsaat huulet, hyvät korvat. Riittävä kaula & eturinta, kaunis kaulan kaari,
oikeanmallinen rintakehä. Erinomaiset suorat raajat, polvikulma saisi olla selvempi. Hyvät käpälät,
riittävä askelpituus, hieman liikaa massaa.
PEN1 KP ROP-PEN
AVOINLUOKKA
Captain America Vom Wasaland SHSB707661
Oikeat mittasuhteet ja luusto. Hieman pyöreä kallo. Liian paljon huulia ja hieman avoimet luomet.
Oikein kiinnittyneet ja oikea asentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Tyydyttävä eturinta. Hyvä
runko. Jyrkkä olkavarsi. Kinnerkulma voisi olla parempi. Oikeanlainen draivi liikkeessä
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, hieman lyhyt kuono-osa, erinomaiset
tummat silmät, miellyttävä ilme. Hyvä kaula, hieman periksi antava selkä, hyvä eturinta &
rintakehä. hieman jyrkkä lantio, erinomainen brindle väri. Riittävä askelpituus, voisi olla
tiiviimmässä kunnossa.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Ozaenas Thunderstorm FI46277/15
Oikeat mittasuhteet, erinomainen luusto, oikealinjainen pää, tällä hetkellä käännetty leikkaava
purenta, hyvät silmät, korvat, kaula & ylälinja. Ikäisekseen sopiva eturinta, erinomaiset suorat
raajat, ok takakulmaukset. Hieman harmaata värityksessä, hieman ahdas takaa. Riittävä askelpituus.
JUN EH2
Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15

Ok, mittasuhteet, sopiva luusto, lähes oikealinjainen pää, hyvät tummat silmät, melko runsaat
huulet, hyvä kaula. Kaareva ylälinja, riittävä eturinta, oikeamallinen rintakehä. Hyvät, suorat raajat,
riittävät kulmaukset. Riittävä askelpituus, hieman löysät etuliikkeet, hyvä väritys.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Genedda Égoìste FI55763/14
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, aavistuksen lyhyt kuono-osa, aavistuksen
runsaat huulet. Hyvä kaula & ylälinja & eturinta, hieman etuasentoiset eturaajat, oikeanmallinen
rintakehä. Hieman jyrkkä lantio, riittävä askelpituus, hyvä väritys. Aavistuksen leveä edestä.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
X’sally Wasa Perasperaadastra SHSB733149
Oikeat mittasuhteet, luusto voisi olla vankempi. Vielä kovin ilmava kokonaisuus. Lähes
oikealinjainen pää, aavistuksen syvällä sijaitsevat, tummat silmät. Hyvä kaula, niukahko eturinta,
vielä melko kehittymätön rintakehä. Paikoitellen harva karvapeite, niukat etu- ja takakulmaukset,
riittävä askelpituus.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, hyvät silmät & korvat. Kaunis kaula &
ylälinja, riittävä eturinta, hieman pysty & lyhyt olkavarsi. Sopiva rintakehä, hieman jyrkkä lantio,
kauniisti kulmautuneet takaraajat. Erinomainen väritys, oikea askelpituus, hieman löysät
kyynärpäät.
AVO ERI2
Ozaenas Shining Beaty FI32185/14
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, silmät voisivat olla tummemmat, hieman
ilmavat korvat. Kaunis kaula & ylälinja, erinomainen eturinta, oikeanmallinen rintakehä.
Takakulmaukset ok, riittävä askelpituus, väritys harmaaharlekiini, jonka vuoksi H.
AVO H
Ozaenas So Cute FI32183/14
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää, silmät voisivat olla tummemmat,
kookkaat oikein kiinnittyneet korvat. Riittävä eturinta, melko pysty olkavarsi, oikeanmallinen
rintakehä. Riittävät takakulmaukset, hyvät käpälät, erinomainen askelpituus.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP
VALIOLUOKKA
Colras Star Points 2 Lha’D FI16617/15
VAL POISSA

Ozaenas Rihanna FI53143/11
Hieman pitkärunkoinen, sopiva luusto, oikealinjainen pää, keskiruskeat silmät, erinomainen ilme.
Hyvä kaula & eturinta, oikeanmallinen rintakehä, hieman pitkä lanneosa. Takakulmaukset ok,
riittävä askelpituus, takaraajat hieman längellä.
VAL ERI1 SA PN2 VACA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Ozaenas
3 yhdistelmää, kaikilla lähes oikeat mittasuhteet. Osalla hieman kaarevuutta selässä, sopivat luusto
& rungot. Hyvä askelpituus.
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, hyvät silmät & korvat, miellyttävä ilme.
Hyvä kaula & ylälinja, riittävä eturinta, ikään sopivat rintakehä. Hieman jyrkkä lantio,
takakulmaukset ok, liikkeessä hieman takakorkea, oikea askelpituus.
PEN1 KP ROP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Ok mittasuhteet, sopivat luusto, hieman erisuuntaiset päänlinjat, lähes pyöreät silmät, hyvät korvat.
Kaunis kaula, hieman pysty olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu
takaraajat hieman rungon alla.
PEN1 KP VSP-PEN
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Artturi FI45500/14
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, melko voimakas kallo, hieman poskia, hyvät
korvat. Riittävä kaula, erinomainen säkä, niukka eturinta, pysty olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä.
Melko jyrkkä lantio, riittävä askelpituus.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP

