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musta / harlekiini

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Perfect Sunshine Hero Of The Day FI37356/13
Oikea koko ja mittasuhteet, näyttävä pitkä pää, kohtuulliset pään tasot, oikea purenta, puuttuu 1 x 
P4. Kaunis pitkä kaula, eturinta saa vielä levitä, lanneosa iästä johtuen vielä pyöreä. Lyhyt pysty 
lantio, kauniit suorat raajat, hyvät tassut. Kohtuulliset kulmaukset edessä & takaa, vaihtaa hieman 
mustaa karvaa. Lupaava nuori mies, joka kaipaa vielä itseluottamusta. Liikkuu kohtuullisella 
askelpituudella.
NUO EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Goldgirls Deijaneira FI21655/14
Oikeat mittasuhteet omaava narttu, erinomainen luusto, vahva nartun pää, turhan reilusti huulia & 
kurkunalusnahkaa. Hyvä vahva kaula, oikein asettuneet korvat, oikea purenta. Hyvävahva kaula, 
lanneosa elää vielä liikkeessä, lyhyt lantio, niukasti kulmautunut edestä & takaa. Erinomainen 
raajakorkeus, kauniit tassut, hyvä harlekiiniväri. Liikkuu keskipitkällä askeleella. Lupaava alku.
JUN ERI1

Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
Hyvin pentumainen, erittäin narttumainen kaunis ja tyylikäs, mutta vielä niin ohut eturinta saa 
kehittyä. Runkoon lisää substanssia, terverakenteinen lupaava takaosa. Kaunis pitkä pää, jossa isot 
korvat, oikea huulilinja, huippu harlekiiniväri. Keskeneräinen, mutta viehättävä kokonaisuus.
JUN EH2

Jättiläisen Diamond EJ38836/13
Manttelimerle, erinomainen koko & luusto. Hyvä pään pituus, oikeat pään tasot, turhan avoimet ja 
punottavat silmäluomet. Erinomainen eturinta, kaunis säkä, lyhyt pysty lantio, niukka polvikulma. 
Kauniit tassut, liikkuu hyvin edestä, takapotku saisi olla pidempi.
JUN H

AVOINLUOKKA

Black Terminator's Diamond Star To Oz FI54297/10
Erittäin vahvaluinen, kookas narttu. Narttumainen pää, oikea purenta, vahva kallo, hieman avoimet 
silmäluomet. Hyvä ylä- & alalinja, eturinta saisi olla selvempi. Hyvät takakulmaukset, kaunis väri, 
hyvä askelpituus, voisi ikäisekseen käyttäytyä hieman itsevarmemmin.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA

Bonel Eleonora FI31883/12



Oikeat koko & mittasuhteet, saisi käyttäytyä huomattavasti itsevarmemmin. Niukasti kulmautunut 
edestä, hyvin takaa, alalinja kuroutuu aika voimakkaasti. Hyvät suorat raajat, nätit tassut, 
hyväilmeinen pää & kauniit korvat. Liikkuu kohtuu pitkällä askeleella. Käyttäytyy hermostuneesti.
AVO EH3

Mi'havana I Go Grazy FI55907/12
Hyvän raajakorkeuden omaava, hieman ohuessa kunnossa oleva narttu. Iloinen ja vapaa luonne, 
narttumainen ilme, otsapenger saisi olla selvempi, turhan paljon huulipusseja. Ikäisekseen riittävä 
eturinta, riittävät kulmaukset edessä, erinomaiset takana. Liikkuu pitkällä askeleella, erinomainen 
harlekiiniväri.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Ozaenas Rihanna FI53143/11
Kaunis & tyylikäs narttu, aavistuksen pitkä runko, kaunis pää, hyvä ilme, otsapenger saisi olla 
selkeämpi. Jumalainen kaula, liikkuu sivulta & takaa, hyvä mantteli väri, hyvin tyylikäs & 
terverakenteinen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomainen koko, luusto & mittasuhteet. Huippuluokan runko, mutta valitettavasti pää ei ole 
rodunomainen, turhan raskas kallo, linjat eivät ole yhdensuuntaiset, otsapenger edestä katsottuna 
hyvin loiva. Liikkuu joustavasti, kaunis väri, runko on huippu.
VAL ERI2 SA PU2

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10
Komea ja kookas, vahva mutta hyväilmeinen uroksen pää, erinomaiset pään tasot. Seistessä hyvät 
kulmaukset, tasapainoinen vahva runko. Etuosa saisi vielä kehittyä edestä. Liikkuu kovin ahtaasti. 
Kaunis sininen väri, liikkuu riittävän pitkällä askeleella, urosmainen, näyttävä kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

VALIOLUOKKA

Bonel Dolce Vita FI46980/11
Seistessä näyttävä, hyvä luusto, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Hyvä etukulmaukset, 
erinomaiset takaa. Oikean pituiset pääntasot, hyvät pitkät tassut. Riittävä otsapenger, hyvät silmät. 
Liikkuu hieman takakorkeasti, mutta riittävä askelpituus, rauhallinen olemus.
VAL ERI1 SA PN1 VSP



keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Seistessä hyvin ikäisekseen kehittynyt, jo tulavan rungon omaava tiikeri uros. Erittäin hyvä pää, 
hyvät pään tasot, kaunis huulikulma. Ikäisekseen erinomainen eturinta, hyvä runko & tassut, vielä 
pehmeä lanneosasta. Liikkuu vielä ikäisekseen ominaisella tavalla, takaosa kaipaa vielä lihasta.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

AVOINLUOKKA

X-Foot's Trias Tiger FI43118/13
Oikea koko, kokoon sopiva luusto. Hyvin pystysuorat olkavarret, lapa etuasentoinen. Hyvä napakka
lyhyt selkä, lyhyt lantio. Urosmainen pää, oikea ilme, liikkuu kovin korkeasti askeltaen edestä, hyvä
tiikerijuovainen väri.
AVO EH1

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Ivanka Z Kuzni Napoleonskiej FI19320/14
Kuiva & lihaksikas, normaalissa kehitysvaiheessa. Tarvitsee lisää eturintaa, suora olkavarsi, hyvä 
pää, oikea kuono-osa. Kovin avoimet luomet, jotka antaa surullisen ilmeen. Alalinja kuroutuu 
voimakkaasti (ikä). Runkoon saa tulla tilavuutta lisää. Kaunis pohjaväri, hieman harva raidoitus, 
rauhallinen luonne.
NUO EH1


