Joensuu 29.5.2016
tuomari: Anneli Pukkila
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Danemate Aramis FI52508/15
7 kk, lupaava, kaunis ja tyylikäs kokonaisuus. Kauniit pään linjat, kaunis kaula, hyvä ylälinja ja
mittasuhteet. Hyvät kulmaukset, hyvä luusto. Liikkuu hyvällä askeleella sivulta, hieman löysästi
edestä.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Danemate Athena FI52506/15
7,5 kk, lupaava pentu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat. Kaunis kaula, vielä pehmeä
ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto, ikään sopiva runko. Liikkuu rodunomaisesti joka
suunnasta. Lupaava kokonaisuus.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
AVOINLUOKKA
Captain America Vom Wasaland SHSB707661
2 v, erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet ja pään malli & linjat, hyvä huulikulma. Kaunis kaula,
hyvä ylälinja ja runko. Riittävät etukulmaukset, hyvät takana. Liikkuu hyvällä askeleella joka
suunnasta.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen, mutta lyhytkuonoinen pää, hyvä
huulikulma. Kaunis kaula, melko hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu rodunomaisesti
riittävällä askeleella joka suunnasta. Kaunis väri.
VAL ERI1 SA PU2

musta / harlekiini
UROKSET

JUNIORILUOKKA
Bonel I’m Ace Of Spades FI31663/15
1 v. melko hyvät mittasuhteet, toivoisin paremmat pään linjat ja vahvemman kuono-osan. Hyvä
kaula, ylälinja tulee tasaantua, lyhyt olkavarsi. Kehittymätön eturinta, riittävät takakulmaukset,
hieman jyrkkä lantio. Hieman voimaton takaliike, liikkuu ahtaasti takaa.
JUN EH1
Ozaenas Time Travetter FI46278/15
10 kk, harmaaharlekiini, toivoisin pitkälinjaisemman pään, selvemmän otsapenkereen ja
täyteläisemmän kuono-osan, avoimet silmäluomet häiritsee ilmettä. Löysää kaulanahkaa, lyhyt
kaula, melko hyvät mittasuhteet. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu vielä jäykästi takaa, rauhallinen
käytös.
JUN H
Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
10 kk, hyvät mittasuhteet, toivoisin pitkälinjaisemman pään ja siihen paremmat linjat, puutteellinen
otsapenger ja vielä kevyt kuono-osa, löysät silmäluomet häiritsevät ilmettä, melko runsaat huulet.
Kaula saisi olla pidempi ja ylälinja suorempi. Niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut, vielä
kapea edestä, liikkeet ok.
JUN EH3
Ozaenas Thunderstorm FI46277/15
10 kk, hyvät mittasuhteet, vielä kovin kesken kehityksen. Toivoisin paremmat pään linjat,
vahvemman ja pidemmän kuono-osan, paremman huulikulman. Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva
luusto, niukat etukulmaukset, paremmat takana. Vielä epätasainen purenta, sivuliike ok, ahdas
takaa.
JUN EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel I’m Beautifull FI31659/15
12 kk, kesken kehityksen oleva. Toivoisin pidemmän pään ja vahvemman kuono-osan, hyvä kaula,
vielä pehmeä ylälinja. Vähän jyrkkä lantio, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta,
ahtaasti takaa, kaunis karva, tarvitsee aikaa.
JUN EH2
X’Sally Wasa Perasperaadastra SHSB733149
16 kk, hyvät mittasuhteet, päänlinjat voisivat olla paremmat ja pään linjat selvemmät, kuono-osa
täyteläisempi, hyvä huulilinja, hieman huulipusseja. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävät etukulmaukset,
paremmat takana. Vielä takakorkea liikkeessä, sivuliike ok, mutta löysä edestä. Miellyttävä käytös.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14

2 v. hyvät mittasuhteet, toivoisin vahvemman ja pidemmän pään kokonaisuuteen, hyvät pään linjat,
mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, riittävät etukulmaukset,
paremmat takana. Liikkeessä takakorkea, hyvä sivuliike, hieman ahdas edestä, miellyttävä käytös.
AVO EH2
Ozaenas Shining Beaty FI32185/14
2 v. harmaa harlekiini, hyvät mittasuhteet, mutta pää saisi olla kauttaaltaan vahvempi ja kuono
täyteläisempi ja otsapenger selvempi. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu hyvin sivulta, hieman ahtaasti edestä, miellyttävä käytös.
AVO EH3
Ozaenas So Cute FI32183/14
25 kk, hyvät mittasuhteet, toivoisin parempilinjaisen pään, johon vahvemman kuonon ja selvemmän
otsapenkereen, huulikulma voisi olla selvempi. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askeleella, vetävästi sivusta, hyvin joka suunnasta.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP
VALIOLUOKKA
Ozaenas Rihanna FI53143/11
5 v. Kauniit liikkeet, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, mutta kuono-osa saisi olla pidempi ja
täyteläisempi ja otsapenger selvempi. Kaunis kaula, pehmeyttä selässä, riittävät etukulmaukset,
voimakkaammat takana. Riittävä luusto, liikkuu hyvällä askeleella joka suunnasta.
VAL ERI1 SA PN2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Ozaenas
3n + 1u, 3 yhdistelmää, ryhmä koostuu koirista joilla hyvät mittasuhteet, riittävät luusto, melko
hyvät ylälinjat. Toivoisin hieman pidempilinjaisia ja vahvempikuonoisia päitä. Manttelinartut
liikkuvat erinomaisella askeleella maatavoittavasti, muiden liikkeet ok, tasakokoinen ryhmä.
ONNEA KASVATTAJALLE!
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
7 kk, voimakkaassa kehitysvaiheessa, melko hyvät päänlinjat, hyvä kuonon pituus, runsaat huulet.
Hyvä kaula, tällä hetkellä takakorkea ja kapea edestä, niukat etukulmaukset, paremmat takana,
jyrkkä lantio joka näkyy jäykkänä takaliikkeinä. Kaunis karva, miellyttävä käytös.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT

PENTULUOKKA
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
7 kk, voimakkaassa kehitysvaiheessa, hyvät mittasuhteet, melko hyvät pään linjat, hyvä huulikulma
ja kaula. Tällä hetkellä takakorkea seistessä ja liikkeessä. Niukat tasapainoiset kulmaukset, liikkeet
ok, miellyttävä käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
7 v. hyvät mittasuhteet, hyvin vahva leveäkalloinen, lyhytlinjainen pää, johon toivoisin selkeästi
pidemmän ja suoremman kuono-osan. Kaunis kaula ja hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu hieman jäykästi takaa. Miellyttävä käytös.
VAL ERI1
NARTUT
VALIOLUOKKA
Bonel Dolce Vita FI46980/11
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, oikea pään malli, melko hyvät päänlinjat, kuono-osa saisi
olla täyteläisempi. Kaunis kaula, hieman pehmeä ylälinja, hyvä etuosa, niukat takakulmaukset.
Liikkuu hieman ponnettomalla taka-askeleella, edestä ok, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Bonel Victoria FI46546/05
11 v. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Hieman lyhyt pää ja kevyt kuono-osa. Kaunis kaula,
erinomainen ylälinja, riittävät etukulmaukset, hyvät takana. Liikkuu hyvin, mutta ikä näkyy
takaliikkeissä. Miellyttävä käytös.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

