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Sininen

NARTUT

PENTULUOKKA

Gracilagneta FI44478/16
8 kk, hyvin kauniit linjat, lupaava pää, erinomainen kaula. Oikea rintakehä, erinomaiset 
raajat ja häntä. Liikkuu vaivatta ja ryhdikkäänä.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Komea uros, erinomaista tyyppiä, hyvä pää, oikeat linjat, erinomainen kaula, eturinta ja 
oikeanmuotoinen pitkä rintakehä. Sääri saisi olla pidempi, takaraaja jää hiukan niukasti 
kulmautuneeksi, koira kuitenkin liikkuu erittäin hyvin yhdensuuntaisin askelin. Hyvä luonne.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Urosmainen, hyvin kaunislinjainen, ryhdikäs, tyylikäs, vahva. Hyvä pää, hieno kaula, 
erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu ryhdikkäästi, hieman 
huolimattomasti edestä.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA CACIB VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Happy Ending FI32320/16
Viehättävä narttu, kauniit mittasuhteet, hyvä luusto, lupaava pää. Hyvä kaula, erinomainen
eturinta ja rintakehä. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset, hyvin kaunis tyypillinen terve ravi.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
Tyylikäs, ryhdikäs narttumainen, hieman laskeva kuono, muutoin hyvä pitkä pää, kauniisti 
kaartuva kaula. Kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, hyvä luusto. Eturinta saa vielä 
kehittyä, mutta rintakehä on kaunis ja oikean muodoltaan.
NUO ERI1



Musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

Primerrango FI44473/16
Ihana pentu, erinomaista tyyppiä, voimakas ja jalo. Pää saa vielä kehittyä, erinomainen 
kaula, lupaava runko, hyvä luusto. Takaosa vielä kovin niukasti kulmautunut, liikkuu 
vaivatta.
PEN1 KP ROP-PEN

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Finskilän Bouncemeister Rr FI29007/16
11 kk, hyvin tasapainoinen ja hyvin kehittynyt narttu, hieman loiva otsapenger ja laskeva 
kuononselkä, hyvä huuli. Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä, erinomaiset raajat, 
niiden luusto ja kulmaukset. Liikkuu kauniisti.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

NUORTENLUOKKA

Finskilän Ambrosia FI10156/16
16 kk, voimakas, tyylikäs narttu. Hyvä pää, hieman runsas huuli, erinomainen kaula, tilava 
runko. Olkavarsi voisi olla hieman pidempi, erinomainen takaosa. Liikkuu vaivatta, värin 
tulee vielä puhdistua.
NUO EH1

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
JUN POISSA

Grandman’s Karelian Sun King FI39181/16
Vasta 9 kk, tyylikäs ja ryhdikäs, erinomaista tyyppiä, saa vielä laskeutua kulmauksilleen. 
Erinomainen pää ja ilme, hyvä huuli, tyylikäs kaula, lupaava etuosa. Oikea runko, hyvä 
takaosa, liikkuu vaivatta.
JUN ERI1



VALIOLUOKKA

Edendane’s News Flash FI27850/14
VAL POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
Ihana narttu, erinomaista tyyppiä, hyvin kauniit linjat, tyylikäs ja ryhdikäs. Kaunis pää ja 
ilme, hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä, erinomaiset raajat, korkeat käpälät. 
Liikkuu vaivatta kauniit linjansa säilyttäen.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Euro Power J-Lo FI20898/16
Vahva nartut, erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula, tyylikäs ja 
ryhdikäs, hieno eturinta, tilava runko. Vahvaluustoiset raajat, sopivat kulmaukset, 
aavistuksen luisu lantio, liikkuu vaivatta.
JUN ERI2 SA PN2 VASERT

NUORTENLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Narttumainen, oikeat mittasuhteet ja linjat, hieman laskeva kuononselkä, hyvä huuli. Hyvä 
kaula ja sen kiinnitys, lupaava eturinta, olkavarsi saisi olla pidempi, mutta viistompi, 
muuten hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Rintakehä aavistuksen pyöristyvä ja sen
tulisi olla pidempi, liikkuu vaivatta.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
18 kk, hyvin kehittynyt narttumainen, hyvä pää, tyylikäs kaula. Erinomainen eturinta, tilava 
hivenen pyöristyvä rintakehä, jossa riittävä mitta. Vahva takaosa, takaraaja jää hivenen 
voimattomaksi liikkeessä.
AVO ERI1 SA

Méherzugi Wonder Girl FI52405/14
AVO POISSA

Samuraiwood’s Jimmy Choo Girl FI46935/14
Narttumainen, vielä kesken kehityksen, hyvä pää ja ilme. Riittävä kaula, eturinta saisi olla 
hieman voimakkaampi ja rintakehä pidempi. Vahva takaosa, hyvä ylälinja, mutta kovin 
kuroutuva alalinja ja taka-askel on melko leveä, sivulta riittävä.
AVO EH2

VALIOLUOKKA

Hyacinth V. Acasius FI35892/16



Komea narttu, erinomaista tyyppiä, ihanat pään linjat, tyylikäs kaula. Riittävä eturinta, 
profiili, mutta saisi olla hivenen leveämpi alaosasta. Hieno profiili rungossa, hieman luisu 
lantio, muuten hyvä takaosa. Hieman huolimaton kerivä etuaskel, muutoin hyvä ravi.
VAL ERI1 SA PN3 CACIB

Smalltall’s Gentle Touch No37268/15
Tyylikäs ja ryhdikäs, narttumainen, hyvin kauniit linjat, hieno pitkä pää. Erinomainen kaula,
etukulmaus tulisi olla voimakkaampi, eturinta jää vajaaksi. Oikea rintakehän muoto, vahva 
hieno takaosa, liikkuu edestä löysästi ja ulkokierteisesti, sivulta erittäin hyvin.
VAL ERI2 SA PN4 VACA


