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sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
JUN POISSA

Doggimainen Siberliukse Kullervo FI53918/15
10 kk, hyvänkokoinen, erinomaisen sukupuolileiman omaava uros, jolla oikeat mittasuhteet, oikeat 
pään linjat, hyvä purenta, erinomainen kallo ja kuono-osa, hyvät silmät, oikea-asentoiset korvat. 
Hyvä kaula, hyvä säkä, pysty olkavarsi ja polvikulmausta voisi olla enempi, hyvä häntä. Sopiva 
luusto, etuaskeleen tulee olla ulottuvampi ja liikkeiden vakiintua. Erinomainen karva ja väri.
JUN EH2

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
17 kk, kookas komea uros, tasapurenta, hyvä kallo ja kuono-osa, oikea-asentoiset korvat, hieman 
löysät alahuulet. Hyvä kaula, erinomainen säkä ja selkä, erinomainen runko ja eturinta. Oikeine 
kulmautuneet vahvaluustoiset raajat, hyvä häntä. Tehokkaat liikkeet, hyvä karva ja väri.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

AVOINLUOKKA

Doggimainen Ukko Nooa FI46240/14
2 –vuotias, hyvä kokoinen, hieman turhan lyhytlinjainen uros, hyvä kallo ja kuono, hyvä korvien 
asento. Hyvä kaula, riittävä säkä, riittävä runko, puutteellinen eturinta, lyhyt pysty lantio. 
Aavistuksen lyhyt rintakehä, suora olkavarsi, polvikulmaus tulisi olla selvempi, hyvä häntä ja 
käpälät. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi ja takatyönnön voimakkaampi, hyvä väri.
AVO H

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
10 kk, ihastuttava nuroi narttu, jolla erinomainen nartun pää, hyvä kallo ja kuono, hyvät silmät ja 
korvat, kaunis kaula. Hyvä säkä ja selkä, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luusto, hyvä runko, 
eturinnan tulee täyttyä, tehokkaat maatavoittavat liikkeet.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Doggimainen
KASV EI ESITETTY



musta / harlekiini

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Genedda Fait Du Prince FI19211/15
1,5 vuotias harlekiini, oikeat pään linjat, hyvä purenta, silmät, oikea-asentoiset korvat, huulikulma 
voisi olla parempi. Hyvä kaula, säkä ja selkä, hyvä runko, eturinta tulee täyttyä, tasapainoisesti 
kulmautunut. Tiiviit käpälät, hyvä häntä, tehokkaat liikkeet, hyvä väritys.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Öykki Döykki FI40074/11
5 vuotias, hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet, oikeat pään linjat, hyvä kallo ja kuono, hyvä 
purenta, pienet hampaat, pitkä loiva otsapenger. Hyvä kaula, säkä ja selkä, lyhyt pysty lantio, 
turhankin kulmautunut takaa. Riittävä runko, hyvä eturinta, hyvä häntä, kapea reisi, liikkuu kovin 
epävakaasti takaa. Takatyönnön tulee olla voimakkaampi ja etuliikkeiden ulottuvammat.
AVO H

VALIOLUOKKA

Genedda Utinam noster Esset FI15041/12
4,5 vuotias, matalan vaikutelman antava vahva uros. Hyvä purenta, vaaleat silmät, oikea pään linjat,
suupigmentin tulisi olla parempi. Hyvä kaula, säkä ja selkä, hyvä runko, erinomainen eturinta, 
vahva luusto. Turhankin kulmautunut takaa, ok edestä, hyvä häntä, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, 
hyvä karva ja väri.
VAL ERI1

NARTUT

NUORTENLUOKKA

The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
22 kk ikäinen, keskikokoinen kauniit ääriviivat omaava narttu, harlekiini. Hyvä purenta, oikeat pään
linjat, huulikulma voisi olla parempi, hyvät korvat, hyvä kaula, säkä ja selkä, hyvä runko. 
Erinomainen eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet hyväasentoiset raajat. Hyvät käpälät, 
maatavoittavat liikkeet, hieman kevyesti merkkaantunut.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI

VETERAANILUOKKA

Anxious French Kiss FI38990/07
9,5 vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty harlekiini. Oikeat pään linjat, hyvä purenta, hyvä kallo 
ja kuono, hyvät silmät ja korvat. Erinomainen kaula, tiivis selkä, hyvä runko ja eturinta. 
Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto, hieman kevyesti merkkaantunut. Maatavoittat liikkeet.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET



keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

AVOINLUOKKA

Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
3 vuotias, kauniit ääriviivat omaava narttu, jolla erinomainen oikea ilmeinen nartun pää, 
erinomainen kallo ja kuono, hyvä purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula, erinomainen runko ja
eturinta, pysty olkavarsi, muuten erinomaiset kulmaukset takana. Hyvä luusto ja käpälät, hyvä 
häntä, tehokkaat maatavoittavat liikkeet.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

Great Romance Brindishi FI10175/14
AVO POISSA


