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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Edendane's Breaking News FI27847/14
1 v, erinomaisen tyyppinen, lupaavat rungon mittasuhteet. Hyvä ilmeinen oikea tasoinen pää, hyvät 
korvat, oikea purenta. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko ja rintakehä. Olkavarsi voisi 
olla aavistuksen viistompi, pystyt jäykät ranteet. Hyvä takakulmaus & häntä. Liikkuu takaa hieman 
ahtaasti, muuten hyvin, rauhallinen köytös.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Red Rublev Let's Go Crazy FI38403/13
22 kk, erinomaisen tyyppinen, tasapainoisesti rakentunut. Lähes oikeat pään tasot, kuono selkä voisi
olla suorempi, niukka purenta. Sopiva kaula, hyvä ylälinja, erinomainen rungon tilavuus, luusto ja 
kulmaukset. Hyvä häntä, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP-3

AVOINLUOKKA

Alder Glade's Agassi FI47621/11
Melkein 4 v, aavistuksen pidempirunkoinen uros. Selvä sukupuolileima, oikeat pään tasot, hyvät 
korvat, väriin sointuvat silmät, purenta ok. Vahva kaula, hyvä ylälinja, tilava rintakehä. Kääntää 
mielellään eturaajoja ulospäin. Riittävän kulmautunut edestä ja takaa, hyvä häntä. Voisi liikkua 
hieman vapaammin ja tehokkaammin, miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT

Samuraiwood's Guess Who FI24742/12
3 v, hyvät rungon mittasuhteet, selvä sukupuolileima, vahva uroksen pää, huulilinja voisi olla 
tyylikkäämpi ja korvat paremmin asettuneet. Ryhdikäs kaula, riittävä rintakehän pituus, hyvin 
kulmautunut, hieman voimakkaammin takaa. Hyvä häntä, toivoisin liikkeisiin enemmän tasapainoa.
Kaunis tiikeriväritys, valkoinen merkki rinnassa, reipas käytös.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Alder Glade's Alonso FI47620/11
3 v, erinomaisen tyyppinen, tasapainoisesti rakentunut. Oikeat mittasuhteet, hyvät pääntasot, 
erinomainen otsapenger, hieman runsaat huulitaskut. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, oikea rungon 
tilavuus. Erinomaiset kulmaukset ja hyvä häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askeleella. 
Rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PU2



NARTUT

JUNIORILUOKKA

Edendane's Centerfold Holder FI27853/14
13 kk, hyvin kehittynyt juniori, selvä sukupuolileima. Feminiininen pää, miellyttävä ilme, oikea 
purenta. Kaunis kaula & ylälinja, hyvin kehittynyt runko ja rintakehä. Riittävän tasapainoiset 
kulmaukset, hieman ylös kiinnittynyt ja korkea-asentoinen häntä. Liikkeet saavat vielä 
tasapainottua, vauhdikas käytös.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Euro Power Hello Kitty Rock FI40490/13
NUO POISSA

Red Rublev Lollipop FI38406/13
22 kk, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä erinomainen tyyppi, selvä sukupuolileima, hyvä pään malli, 
oikea purenta. Kaunis kaula & ylälinja, sopiva rungon tilavuus, hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut
edestä & takaa. liikkuu takaa hieman ahtaasti, muuten hyvin. Hyvä häntä, voisi olla tiiviimmässä 
kunnossa, vielä hieman kapea edestä.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

C'mon No Thanks I Am Fine FI18271/13
2 v, 4 kk, hyvät nartun mittasuhteet, riittävä luusto & rungon tilavuus. Hyvät pään tasot, mutta 
alaleuka saisi olla vahvempi & kuono-osa täyteläisempi. Hyvä kaula & ylälinja, riittävät & riittävän 
tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti, muuten hyvin. Hyvä häntä, reipas 
käytös, oikea karvanlaatu.
AVO EH1

Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08
7 -vuotias, oikeat rungon mittasuhteet, joihin hieman raajakas kokonaisuus. Pään tasot voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat ja korvat asettua paremmin. Riittävä kaula, toivoisin tyylikkäämmän ylälinjan 
ja tilavamman rintakehän. Riittävä raajaluusto & kulmautunut, riittävä rakenne. Hyvä häntä, voisi 
liikkua paremmalla ulottuvuudella & teholla. Kaunis tiikeriväritys.
AVO EH2

VETERAANILUOKKA

Red Rublev Sade FI44549/06
Reilu 8 v, hyvät nartun mittasuhteet, lähes oikealinjainen, hyvät korvat, jalo kaula. Ikäisekseen hyvä
ylälinja, oikean rungon tilavuus, oikea luusto, riittävä etukulmaus, hyvä takakulmaus. Hyvä häntä, 
liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä tiikeriväritys, hieman pehmeä karvanlaatu, ikä näkyy 
liikkeissä.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET



sininen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Vaahteramäen Eemeli FI48611/13
Raajakas, lanneosaltaan pitkä nuori uros, jonka pään tasot voisi olla yhdensuuntaisemmat ja 
huulilinja tyylikkäämpi, korvat voisi asettua paremmin. Jalo kaula, selkä saisi olla vahvempi & 
rintakehä tilavampi. Hyvä luusto & etukulmaus, jyrkkä lantio. Voimattomat takaraajat, jotka jää 
rungon alle, korkea kinner. Liikkuu kovin ahtaasti & voimattomasti takaa, sivuliike voisi olla 
puhtaampi & tasapainoisempi. Hyvä häntä, lupaava väri.
NUO T

VALIOLUOKKA

Doggimainen Kalevalan Väinämöine FI48366/12
2½ v, hieman pitkärunkoinen. Erinomaisen tyyppinen, hieman vahvakalloinen pää, oikea purenta, 
riittävä kaula. Lapa voisi olla viistompi, oikea rungon tilavuus, sopiva luusto, riittävä etukulmaus, 
voimakkaampi takakulmaus. Hyvä häntä, liikkuu sujuvalla askeleella, kaunis väri.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

Sekila's Charming Danemania FI10816/12
3 v, sopivat rungon mittasuhteet, hyvät pään tasot, huulilinja voisi olla tyylikkäämpi, purenta ok. 
Riittävän ryhdikäs kaula, hyvä ylälinja, oikea rungon tilavuus. Olkavarsi voisi olla viistompi, 
niukka takakulmaus, hyvä häntä. Toivoisin vahvemman takaosan, tehokkaamman liikkeen. Tumma 
sävyinen väritys, miellyttävä käytös.
VAL EH2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Aurora FI45503/14
9 kk, hieman pitkärunkoinen juniori, jolle toivoisin pidemmän pään, tummemmat silmät & tiiviit 
silmäluomet, oikea purenta. Riittävä kaula, ylälinjassa pehmeyttä, hyvin kehittynyt runko & 
rintakehä. Erinomainen luusto, riittävän tasapainoiset kulmaukset. Liikkeet saavat vielä 
tasapainoittua, reipas käytös.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Peppi Pitkätossu FI48609/13
1½ v, hieman raajakas, kevytrunkoinen kokonaisuus. Pään tasot voisivat olla yhdensuuntaisemmat, 
kuono-osa täyteläisempi, oikea purenta, huulilinja voisi olla tyylikkäämpi. Jalo kaula, ylälinja saisi 
asettua, kauttaaltaan kapearunkoinen & rintakehä tarvitsee lisää syvyyttä. Riittävästi kulmautunut 
edestä, turhan niukasti takaa. Liikkuu takaa hieman ahtaasti, muuten riittävällä askelpituudella. 
Hyvä häntä, kaunis väri.
NUO EH1



AVOINLUOKKA

Bonel Daylight Princes Åsa FI46982/11
3½ v, hieman pitkärunkoinen narttu, selvä sukupuolileima. Hyvät pään tasot, oikea purenta, kuono-
osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula. Ylälinjassa hieman pehmeyttä, hyvä rinnan tilavuus & 
luusto. Voisi olla kulmautuneempi edestä, sopiva takakulmaus, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 
askeleella.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

VETERAANILUOKKA

Bonel Yön Lumous FI17654/07
8½ v, vahvarunkoinen, lanne osaltaan hieman pitkä veteraani. Vahva nartun pää, riittävä, vahva 
kaula, edelleen hyvä ylälinja, tilava rintakehä, erinomainen luusto. Hyvin kulmautunut edestä, 
voimakkaammin takaa, hyvä häntä. Hieman tasainen alalinja, ikä näkyy hieman liikkeissä, tasainen 
rauhallinen luonne.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Jättiläisen Frode FI28901/14
Reilu 1 v, raajakas, kevytrunkoinen kokonaisuus, hyvä pään pituus, mutta liikaa nahkaa & löysät 
silmät ja luomet, runsaat huulet. Jalo kaula, hyvä ylälinja, kapea rintakehä, joka tarvitsee myös 
syvyyttä, hyvä luusto. Voisi olla kulmautuneempi edestä, hyvä takakulmaus. Hieman korkea kinner 
& ylöskiinnittynyt häntä. Liikkeet saavat tasapainottua. Tarvitsee paljon aikaa, vauhdikas käytös.
JUN H

NUORTENLUOKKA

C'mon Please Be My Star FI46582/13
Lähes 2 v, sopivat rungon mittasuhteet, erinomainen tyyppi. Oikeat pään tasot, kaunis kaula, hyvä 
ylälinja. Erinomainen luusto, oikea rungon tilavuus. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä 
joustavalla askeleella, hyvä häntä. Rauhallinen käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Denim Danes Now Hail To The King FI21142/14
15 kk, raajakas, hieman kevyt kokonaisuus. Hyvät pään tasot, silmäluomet voisi olla tiiviimmät, 
niukka purenta. Hyvä kaula, Malttaessaan hyvä ylälinja, rintakehä voisi olla tilavampi & etuosa 
kulmautuneempi. Hieman korkea kinner & takaosa voisi olla vahvempi, hyvä häntä. Reipas käytös, 
liikkeessä voisi olla enemmän tehoa.
NUO EH2

AVOINLUOKKA



Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
Lähes 2 v, hieman pitkärunkoinen uros. Hyvät pään tasot, joskin kuono-osa voisi olla  suorempi, 
oikea purenta. Hyvä kaula, ylälinja voisi olla tyylikkäämpi liikkeessä. Erinomainen luusto & 
kulmaukset, oikea rungon tilavuus. Hyväksyttävä hännän asento liikkeessä. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella, reipas käytös.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT

NARTUT

VALIOLUOKKA

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10
4½ v, erinomainen tyyppi, hyvät nartun mittasuhteet omaava musta narttu, jolla oikeat pään tasot. 
Miellyttävä ilme, kaunis kaula & ylälinja, oikea rungon tilavuus. Hyvä luusto ja kulmaukset sekä 
käpälät. Hieman korkea-asentoinen häntä. Liikkuu takaa kinnerahtaasti, sujuva sivuliike, 
miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

VETERAANILUOKKA

Megappon Morritort D'aigua FI12627/06
10 v, hyvät nartun mittasuhteet, jalo pää, jossa riittävä pituus, korvat voisi asettua paremmin. 
Erinomainen purenta, riittävä kaula, hyvä ylälinja. Erinomainen rungon tilavuus, hieman pysty 
olkavarsi. Hyvä takakulmaus & häntä. Ikä näkyy liikkeessä, hieman jo voimaton takaa, rauhallinen 
käytös.
VET ERI1 ROP-VET


