11.6.2017 Kuusamo Ry
tuomari: Marjo Järventölä
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Nordiccool Arctic Power FI33177/14
Mittasuhteiltaan tyypikäs uros, jolla maskuliininen, pituudeltaan oikea pää, jossa kallo-osa
voisi olla jalompi, pitkä kaula. Tyylikäs ylälinja, rintakehän etuosa saisi olla täyteläisempi,
riittävät etu- ja erinomaiset takakulmaukset, vahva raajaluusto. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, edestä kovin löysästi, kääntää etukäpäliä tässä vaiheessa ulospäin,
erinomainen karva ja väri.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Keith Richards FI39613/13
Hyvän kokoinen, voimakkuudeltaan erinomainen, hyvässä kunnossa esitetty uros, jolla
vahva pää, riittävän yhtenäiset pään linjat, hieman kaulanahkaa. Hyvä ylälinja ja runko,
vahvat, hyväasentoiset raajat. Liikkuu sujuvasti riittävällä askelpituudella. Rauhallinen
käytös, hyvä puhdas väri.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Love-Dane’s Kiss Of North FI38432/16
Mittasuhteiltaan hyvä, vielä kauttaaltaan kovin pentumainen narttu, jolla lupaava rungon
voimakkuus, riittävän pitkä, tässä vaiheessa kuonoltaan kevyt pää. Hyvä asentoinen kaula,
ylälinjassa pehmeyttä, sopiva raajaluusto. Erinomaiset taka- ja niukat etukulmaukset.
Liikkeiden tulee vielä tasoittua, erityisesti edestä, hyvä väri, ystävällinen, hieman vallaton
käytös, tarvitsee kehätottumusta.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
Vielä kovin ilmava, hyvin feminiininen nuori narttu, jolla puhdaslinjainen pitkä pää, jossa
otsapenger voisi olla merkitympi. Hyvä kaula, köyristää hieman ylälinjaa liikkeessä,

rintakehän tulee täyttyä. Niukat etu-, hyvät takakulmaukset, joskin hieman luisu lantio.
Hyvin kaunis väri, miellyttävä käytös.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
Tyylikäslinjainen, hieman pitkä narttu, jolla erinomainen täyteläinen runko, kaunis pään
profiili ja oikea ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja, pysty olkavarsi, erinomainen takaosa,
hyvä raajaluusto. Liikkuu pitkin sujuvin askelin, edessä hieman löysyyttä, ok väri, varma
käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Elrond’s Pearl FI37110/09
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia’s
KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Mittasuhteiltaan erinomainen uros, jonka rungon tulee täyttyä kauttaaltaan. Erinomainen
pään pituus, riittävä otsapenger, hieman vaaleat silmät, hyvä kaulan pituus. Lupaava
ylälinja, hyvä raajaluusto ja riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä lihaskunto, liikkuu
sujuvasti sivulta, etuliikkeen tulee vielä vakiintua, puhdas musta väri.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Finskilän Admiral FI10160/16
Rungon mittasuhteiltaan hyvä uros, maskuliininen pää, jossa linjojen tulisi olla
yhtenäisemmät, runsaat huulet, erinomainen kaula. Runko saa täyttyä kauttaaltaan, vahva
raajaluusto, köyristää tässä vaiheessa voimakkaasti lanneosaa, riittävät kulmaukset.
Kääntää etukäpäliä ulospäin, hyvä askelpituus, etuliike kovin löysä tänään, turhan raskas
harlekiiniväritys, ystävällinen miellyttävä käytös.
NUO H
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Danemanian Extraterrestial Treasure FI51449/16
Hieman pitkä, hyvin feminiininen narttu, joka tässä vaiheessa takakorkea seistessä ja
liikkeessä, selässä pehmeyttä. Puhdaslinjainen pää, jossa kallo saisi olla jalompi, kaunis
huulilinja, riittävä kaulan pituus, runko vielä riittämätön. Riittävä etu-, hyvät
takakulmaukset. Liikkuu pitkin askelin, edestä kovin löysästi, persoonallinen väri voisi olla
puhtaampi. Tarvitsee harjoittelua hampaiden katsomiseen, purenta vielä vaiheessa.
JUN H
Finskilän Bouncemeister RR FI29007/16
Melko lyhyt runkoinen narttu, jolla hyvä pään pituus, turhan loiva otsapenger, riittävä
kaulan pituus. Köyristää ylälinjaa ja hieman luisu lantio, rungon tulee täyttyä, erinomainen
raajaluusto. Niukat etu-, normaalit takakulmaukset, hyvä taka-askel, edestä vielä löysä.
Väri voisi olla selkeämpi, vasemmassa eturaajassa pitkä sukka, varma käytös.
JUN T
NUORTENLUOKKA
Finskilän Administrator FI10159/16
Mittasuhteiltaan, tyypiltään erinomainen narttu, hyvä pään pituus, linjat voisivat olla
yhtenäisemmät, riittävä kaula. Ylilinja voisi olla tyylikkäämpi ja rintakehän etuosan
täyteläisempi, sopiva raajaluusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät. Sujuvat sivuliikkeet,
takana kinnerahtautta, moitteeton käytös, ok väri.
NUO EH2
Finskilän Ambrosia FI10156/16
Mittasuhteiltaan, tyypiltään erinomainen narttu, jolla kaunis, puhdaslinjainen pää, riittävä
otsapenger, hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen rinnan syvyys, eturinta voisi olla
täyteläisempi, erinomainen raajaluusto. Liikkuu pitkin, sujuvin askelin, edessä löysyyttä,
hyvä väri, varma käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Finskilän
KASV EI ESITETTY

Sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15

Kookas uros, jolla maskuliininen pää, riittävän yhtenäiset linjat, tyylikäs kaula, tiivis ylälinja.
Hyvä rungon syvyys, eturinta saisi olla täyteläisempi, niukat etu-, riittävät takakulmaukset.
Purenta hieman vaiheessa, melko lyhytaskelinen liikunta, energinen, ystävällinen olemus,
hyvä väri.
NUO EH2
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Mittasuhteiltaan erinomainen, hyvän kokoinen, tiivis nuori uros, jolla puhdas linjainen,
kaunislinjainen pää. Hyvä kaulan pituus, täyteläinen runko, riittävä eturinta, hyväasentoiset
raajat. Liikkeessä riittävä askelpituus, kaunis väri, miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Ginger From Tamarin Blue HR11219ND
Tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvä
pään pituus ja riittävän yhtenäiset linjat, kaunis ylälinja. Ikää vastaava, lupaava runko,
hyvä asentoiset raajat, sujuvat liikkeet, häntä nousee liikkuessa. Väri voisi olla paikoitellen
puhtaampi.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Tyylikäs linjainen, hyvin feminiininen narttu, jolla puhdaslinjainen pitkä pää, kaunis kaula ja
ylälinja. Hyvä rungon voima ja riittävä eturinta, hyvä asentoiset raajat, sujuvat liikkeet.
Hyvin kaunis väri, varma käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

