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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Euro Power James Bond FI20904/16
Jäntevä mittasuhteiltaan oikea juniori uros. Hyvä pään pituus ja malli, oikea purenta, hyvä 
kaula ja runko. Sopivasti kulmautunut, hyvät käpälät. Liikkuu hieman epävakaasti takaa ja 
takapotku saa tehostua. Köyristää hieman ylälinjaa liikkuessa, rauhallinen käytös.
JUN ERI2

Maxidan’s Abracadabra DK05389/2016
Tasapainoinen, hyvin kehittynyt juniori uros. Hyvä pään pituus, varsin voimakas kallo-osa, 
oikea purenta, ja varsin runsaasti huulia, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula ja eturinta. 
Lupaava runko, hyvä takaosa, hyvät käpälät, yhdensuuntaiset liikkeet, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT

AVOINLUOKKA

Samuraiwood’s Kovalchuk FI31237/15
Tehokkaasti liikkuva 2 v uros. Pitkä hyvin urosmainen pää, oikea purenta, hyvät silmät ja 
korvat, hyvä kaula, eturinta ja rintakehä. Voimakas luusto, hyvä takaosa, liikkuu hivenen 
varvas ahtaasti edestä, vetävällä askeleella sivusta. Rauhallinen esiintyminen.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP

VALIOLUOKKA

Alder Glade’s Endure FI20193/14
Ryhdikäs voimakas 3 v uros. Voimakas hyvän pituinen pää, oikea purenta, silmät voisi olla
hivenen tummemmat. Hyvä kaula, eturinta ja runko, hieman lyhyt lantio. Hyvät kulmaukset 
ja luusto, liikkuu varsin hyvällä askelpituudella, mutta taka-askel saisi olla pontevampi.
VAL ERI1 SA PU3

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Hyvin tyylikäslinjainen nuori narttu, kaunis pään malli, hyvät silmät ja korvat, oikea purenta.
Kaunis kaula, hyvä eturinta, lupaava runko. Olkavarsi voisi olla hieman viistompi, muuten 
hyvin kulmautunut, hyvät käpälät. Vaivattomat liikkeet, esiintyy hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

AVOILUOKKA



Blaaholms Rubin DK09615/2015
Voimakas ja aavistuksen pitkärunkoinen narttu, kaunislinjainen voimakas nartun pää, 
oikea purenta, silmät voisi olla hivenen tummemmat. Kaunis kaula ja eturinta, hivenen 
pitkä lanneosa, hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä karva, liikkuu vaivattomasti, tänään 
ääriviiva jo häiritsee roikkuva alalinja (valeraskaus) ja liikkeessä hieman vakaa ylälinja.
AVO ERI1

VETERAANILUOKKA

Northwind Norther Light FI48204/09
Lähes 10 v narttu, jonka ikä näkyy jo pään harmaudessa sekä liikkeessä. Hyvin 
kaunislinjainen pää, hyvä kaula, eturinta ja runko, sopiva luusto, hyvät käpälät. Hyvin 
kulmautunut, lyhyt melko luisu lantio, takaraajoissa ajoittain vapinaa, liikkeessä 
epävakautta.
VET EH1

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Thaidax El Reino SE45703/2016
10 kk, vielä pentumainen juniori uros, hyvä pään malli, oikea purenta, vielä hieman löysät 
luomet. Hyvä kaula, lupaava eturinta ja runko, sopiva luusto. Hieman lyhyt lantio, hieman 
niukat kulmaukset. Vaivattomat joustavat liikkeet, tarkkaavainen käytös.
JUN ERI1

NARTUT

VETERAANILUOKKA

Catapha’s Cheree FI17256/08
9 v, erittäin vaihdikas veteraani narttu, hyvä pään pituus, riittävästi huulia, varsin lentävät 
korvat. Riittävä kaula, hyvä eturinta ja runko, niukat etukulmaukset, ok takakulmaukset, 
kokoon riittävä luusto. Liikkuu vetävällä askeleella, mutta varsin löysästi edestä.
VET EH1

Sininen

EI ILMOITTAUTUMISIA


