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sininen

NARTUT

PENTULUOKKA

Queeni Vom Frankenland FI13257/15
7 ½ kk, tasapainoisesti kehittynyt vauva. Hyvä rungon pituus, tasapainoiset kulmaukset, jotka 
voimistuvat iän myötä. Kaunis ylälinja seistessä ja liikkeessä. Hyvä etuosan leveys, orastava 
eturinta, hyvä pään pituus, jo nyt varsin hyvät pään linjat, erittäin lupaava kuono-osa, kaunis 
huulilinjat, hyvä suu. Tasapainoiset terveet liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

AVOINLUOKKA

Lha Danes Barosso Onyx FI28326/12
3 v, hyvä rungon pituus, kokoonsa nähden hyvä tilavuus, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä etuosan leveys, eturinta voisi olla hieman täyteläisempi. Kaunis ylälinja, hyvä kaula, 
erinomaiset pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä kuono-osa, hyvä suu. Riittävän tehokkaat liikkeet.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP

VALIOLUOKKA

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10
4 v, sivukuvaltaan kaunis uros, joka voisi olla rungoltaan hieman leveämpi. Hyvät taka-, riittävät 
etukuolmaukset. Kaunis ylälinja, riittävän voimakas kaula, hyvät pään linjat, kuono-osa saisi olla 
täyteläisempi, hyvä suu. Hyvät sivuliikkeet, edes taas liikkeessä näkyy rungon kapeus.
VAL ERI1 SA PU2

NARTUT

VETERAANILUOKKA

Danemanian Questa Pearl FI28106/07
8 v, ryhdikäs veteraani, erinomainen rungon tilavuus, kaunis etuosa, hyvä ylälinja, riittävät mutta 
tasapainoiset kulmaukset. Kaunis pää, jossa hyvät linjat, riittävä otsapenger, hyvä suu. 
Tasapainoiset liikkeet.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET

musta / harlekiini



UROKSET

JUNIORILUOKKA

Denim Danes Now Hall To The King FI21142/14
16 kk, senttinsä nuorena kasvanut uros, joka tarvitsee aikaa täyttyäkseen kauttaaltaan. Hyvä 
raajaluusto, riittävät kulmaukset, lupaava ylälinja. Kaunis kaula, joka saa voimistua, hyvä pään 
pituus, erinomaiset pään linjat, lupaava kuono-osa, hyvä suu, vilkkuluomet häiritsevät hieman 
ilmettä. liikkeessä askelpituus tulee hyvin esille, samoin nuoren koiran keskeneräinen runko.
JUN ERI1

VALIOLUOKKA

Bonel Chili Cooper FI19079/11
4 v, kaunis, voimakas uros, jolla erinomainen rungon tilavuus, hyvä raajaluusto. Tasapainoiset 
riittävät kulmaukset, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta. Aavistuksen kirveellä veistetty pää, 
runsaat huulet, hyvä suu. Tasapainoiset tehokkaat liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

Figaro V Grand Oak's Von Adamantium FI59699/11
Vajaa 4 v, harvinaisen hyvin liikkuva uros, joka saa lihoa useamman kilon. Tasapainoiset 
kulmaukset, kaunis etuosa, hyvä ylälinja. Hyvä pää, kaunis otsapenger, riittävän täyteläinen kuono-
osa, runsaat huulet, hyvä suu.
VAL ERI2 SA PU3

VETERAANILUOKKA

Dogiwogin Snowman FI51019/05
10 v, rungoltaan erinomainen veteraani, riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen 
rungon tilavuus, kaunis ylälinja, ihana etuosa. Hyvä voimakas kaula, pää saisi olla suurempi 
suhteessa runkoon, hyvät pään linjat, erinomaiset hampaat ikä huomioon ottaen. Liikkuu vetreästi 
vaikkakin mutkat täytyy ottaa hieman hiljemmin.
VET ERI1 SA PU2 VSP-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin's Fortunate Felinda FI48548/14
9 kk, mittasuhteiltaan lupaava ipana. Hyvä rungon pituus, kaunis ylälinja, tilavuutta tulee iän myötä,
hyvät taka- riittävät etukulmaukset. Lupaava etuosa, erinomaiset hyvät pään linjat, erinomainen 
pään pituus, kaunis huulilinja, erittäin terveet liikkeet.
JUN ERI1

AVOINLUOKKA

Grande Gremin's Dark Warrior Princes FI39896/12
3 v, sivukuvaltaan kaunis nuori narttu, rungon tilavuutta saa tulla ymmärrettävästi lisää, hyvä 
rungon pituus. Kaunis ylälinja varsinkin liikkeessä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä etuosa. 
Erinomaiset pään linjat, hyvä otsapenger, kaunis kuono-osa, tasapainoiset terveet liikkeet.



AVO ERI1 SA PN3 SERTI

Jättiläisen Canina Rasa FI12212/13
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
VAL POISSA

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10
4 v, voimakas narttu, hyvä rungon tilavuus, hyvä raajaluusto, riittävät mutta tasapainoiset 
kulmaukset. Kaunis ylälinja, hyvä etuosa, erinomainen säkä, hyvä kaula. Voimakas aikuisen nartun 
pää, hyvät pään linjat, runsaat huulet. Tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

VETERAANILUOKKA

Ozaenas Obsession FI43215/07
8 v, vauhdikas veteraani, joka ei tunnusta ikäänsä, seistessä hyvät rungon mittasuhteet. 
Tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajaluusto, erinomainen ylälinja. Kaunis etuosa, kaunis pää, jossa 
erinomaiset linjat, villit liikkeet.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Great-Body's Lucky Star FI54446/14
7 ½ kkm, kaunis pentu, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, tasapainoiset riittävät kulmaukset. 
Hyvä raajaluusto, erinomainen ylälinja, lupaava eturinta. Kaunis kaula, erinomainen pää, hyvä suu. 
Tasapainoiset erittäin terveet liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
15 kk, rungoltaan poikkeuksellisen varhaiskypsynyt nuorukainen. Erinomainen etuosa, kaunis 
ylälinja, hyvät etu- riittävät takakulmaukset. Kaunis kaula, lupaava nuorukaisen pää. Hyvät liikkeet.
JUN ERI1 SA PU4 SERTI

AVOINLUOKKA



Alder Glade's Agassi FI47621/11
Vajaa 4 v, hyvä rungon pituus, riittävät kulmaukset, hyvä ylälinja, hyvä etuosan leveys, mutta 
eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, hyvät pään linjat. Riittävän 
tehokkaat liikkeet.
AVO ERI2 SA

C'mon No Jacket Required FI18273/13
2½ v, erittäin lupaavat raamit omaava nuori uros. Runko saa täyttyä iän myötä, hyvä rungon pituus. 
Kaunis ylälinja, riittävät kulmaukset, lupaava etuosa. Hyvä pään pituus, erinomaiset päänlinjat, 
riittävä otsapenger, hyvä suu. Lupaavat liikkeet.
AVO ERI3 SA

X-Foot's Trias Tiger FI43118/11
2 ½ v, erinomaisen etuosan omaava nuori uros, hyvä raajaluusto, lupaava rungon tilavuus. Riittävät 
mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja, joskin melko jyrkkä lantio. Hyvä kaula, hyvä pään 
pituus, riittävä otsapenger, hyvät päänlinjat, kauniit huulet. Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI1 SA VASERT

VALIOLUOKKA

Liebe Doggen Night Wish FI31372/10
5 v, seistessä erittäin komea uros, mutta liikkeet saisivat olla tasapainoisemmat. Hyvä raajaluusto, 
erinomaiset taka- riittävät etukulmaukset, seistessä hyvä ylälinja. Erinomainen eturinta, komea pää, 
joskin runsaat huulet häiritsevät.
VAL ERI2 SA PU2

Wundervoll Braville FI40248/12
3 v, kaunis koira, josta saa erinomaisia valokuvia. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja, kaunis 
etuosa. Erinomainen kaula, kaunis linjakas pää, riittävä otsapenger. Tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

VETERAANILUOKKA

Great Master Macho Manolito FI35820/06
9 v, seistessä kauniin profiilin omaava veteraani. Hyvät etu- riittävät takakulmaukset. Hyvä etuosa, 
hyvä ylälinja, kaunis pää, tasapainoiset liikkeet, tyylikäs veteraani.
VET ERI1 SA PU3 ROP-VET

NARTUT

VALIOLUOKKA

 Wundervoll Bella Unica FI40250/12
3 v, kookas näyttävä narttu, erinomainen rungon tilavuus, hyvä raajaluusto, hyvät etu- riittävät 
takakulmaukset. Aavistus pehmeyttä ylälinjassa, kaunis eturinta, hyvä kaula. Linjakas pää, 
tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI2 SA PN2

Euro Power Glitter FI34936/12



3 v, tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla erinomainen rungon tilavuus, riittävät mutta 
tasapainoiset kulmaukset. Kaunis etuosa, hyvä ylälinja, riittävän pitkä voimakas kaula. Kaunis 
voimakas pää, jossa hyvä otsapenger. Tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

Grandman's Sunshine FI35813/12
3 v, hyvä rungon pituus ja tilavuus, kaunis ylälinja, hyvät takakulmaukset, mutta etukumia saisi olla
enemmän. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Kaunis kaula, hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla 
voimakkaampi, hyvät pään linjat. Hyvät takaliikkeet, kyynärpäissä turhaa pyörimistä.
VAL ERI3 SA PN3


