16.7.2017 Oulu Kv
tuomari: Eeva Resko
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Made By Magic FI11198/17
Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava, hieman karkea kallo-osa & raskaat huulet,
purenta saisi olla parempi. Kaunis kaula, hyvin kulmautunut edestä, hyvä eturinta, sopiva
luusto, hyvät käpälät. Hyvä kehittynyt runko, aavistuksen jyrkkä lantio, hieman korkea
kinner, riittävät takakulmaukset. Liikkuu hyvin.
PEN1
NARTUT
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Magical Memories FI11200/17
Hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt, hyvä pää, mutta hieman raskaat huulet, tummat silmät.
Hyvä etuosa, raajat & käpälät, ylälinja voisi olla vahvempi liikkeessä, hyvin kehittynyt
runko, hieman jyrkkä lantio. Riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu kauttaaltaan
suhteellisen hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Euro Power James Bond FI20904/16
Hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää & ilme, riittävän pituinen kaula, voisi olla
paremmin kulmautunut edestä. Riittävä eturinta, hyvin kehittynyt runko, hyvä luusto &
raajat, hieman jyrkkä lantio. Hyvä takaosa, liikkui suhteellisen hyvin sivulta & edestä, saisi
liikkua hieman paremmin takaa.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Edendane’s News Flash FI27850/14
Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä uros, hyvä pää & ilme. Erittäin hyvä vahva ylälinja,
hyvin kulmautunut edestä & eturinta hyvä, luusto & raajat, erittäin hyvä runko. Hyvät pitkät
hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu kauttaaltaan hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA

Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
Miellyttävä & erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää & ilme, hyvä pitkä kaula, erinomainen
ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä & hyvä eturinta, hyvin kehittynyt runko & sopivasti
kaareutuvat kyljet, hyvä luusto. Takaraajat voisivat olla aavistuksen pitemmät ja paremmin
kulmautuneet. Erinomainen pitkä joustava sivuliike, hyvä edestä, hieman ahdas takaa.
NUO ERI1
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, kaunis pää, hieman punoittavat luomet, kaunis kaula.
Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävä eturinta, hyvä luusto & käpälät, hyvä
runko, vahvat hyvät takaraajat, riittävät kulmat. Liikkuu sivulta suhteellisen hyvin, hyvä etuja takaliike.
NUO ERI2
VALIOLUOKKA
Blaaholms Rubin FI18988/17
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvän mallinen pää & hyvä ilme, kaunis kaula, erinomainen
ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä & hyvä eturinta, hyvä luusto & raajat & käpälät,
hyvä vahva runko. Erittäin hyvin kulmautunut takaa & leveä reisi. Liikkuu kauttaaltaan
hyvin, hieman haalea väri & maski.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, erinomainen pää & ilme. Hyvä ylälinja, hyvin
kulmautunut edestä & hyvä eturinta, riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvä runko & ylälinja.
Hyvin kulmautunut takaa, liikkui riittävällä sivuaskeleella, suhteellisen hyvin edestä ja
takaa.
VAL ERI3
Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää & ilme, kaunis niskan kaari, erinomainen ylälinja,
hyvä eturinta. Olkavarsi voisi olla hieman pidempi, hyvin kulmautunut, vahva takaosa,
liikkuu hyvin.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Delilah FI41627/08
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin säilynyt veteraani, 9v. Erinomainen pää, kaunis ilme, hyvin
säilynyt ylälinja, hyvin kulmautunut edestä & hyvä eturinta, hyvä runko. Erinomainen
takaosa, ikä näkyy valitettavasti liikkeessä.
VET ERI1 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia’s

Erittäin hyvä ryhmä, hyvän mallisia koiria, kaikilla kauniit päät & ääriviivat, ryhmä
muodostuu kolmesta eri yhdistelmästä, 3 koiraa liikkui hyvin, vanha veteraani voisi liikkua
paremmin, onnittelut kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros, hieman karkea kallo-osa & vaaleat silmät, kaunis
kaula. Riittävästi kulmautunut edestä, riittävä eturinta, hyvä luusto & raajat & käpälät,
vahva hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaosa & leveä reisi, saisi kantaa häntänsä
kauniimmin liikkeessä, liikkuu sivulta hyvin, etu- ja takaliikkeet saavat vakiintua.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
Hyvän tyyppinen nuori uros, hieman karkea kallo-osa & raskaat huulet, kaunis kaula. Saisi
kulmautua paremmin edestä, hyvä luusto & käpälät, köyristää hieman selkäänsä
liikkeessä ja seisoessa. Hieman litteä runko, hyvä leveä reisi, riittävästi kulmautunut takaa.
Liikkuu sivulta & edestä hyvin, hieman ahtaasti takaa, melkoisen hyvä väritys.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Vulpine’s All american Boy To Fin FI55582/11
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, aavistuksen karkea kallo-osa ja köyhä huulilinja.
Kaunis kaula, hyvä etuosa, olkavarsi voisi olla viistompi. Hyvä eturinta, hyvä runko &
ylälinja, hyvät pitkät takaraajat, hyvä leveä reisi, hyvät takakulmaukset. Liikkuu
kauttaaltaan hyvin, voisi olla enemmän laikkuja.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Perfect Sunshine Impressive Illusion FI34918/16
Kauniit ääriviivat omaava, hyvän tyyppinen narttu, kaunis pää, hyvä kaula, selkälinja saisi
tulla vahvemmaksi. Hyvin kulmautunut etuosa, mutta vielä kapea, normaali luusto, hieman
ranskalainen edestä, hyvät käpälät. Vielä hieman litteä runko, erittäin hyvin kulmautunut
takaa, leveä reisi, liikkuu sivulta hyvin, etu-, ja takaliikkeet saisi olla yhdensuuntaisemmat.
JUN EH1

Sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, voimakas hieman leveäkalloinen pää. Kaunis kaula,
hyvä ylälinja & runko, riittävä luusto, hieman ranskalainen edestä ja taipumusta ranteiden
ylimenoon. Riittävät takakulmat, hieman kapea etuosa, liikkui sivulta suhteellisen hyvin,
samoin edestä & takaa.
NUO H
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Vankka hyvin kehittynyt nuori uros, hyvän mallinen pää, mutta hieman karkea kallo-osa,
hyvä kaula. Hieman pysty lapa, hyvä eturinta & olkavarsi, hyvä luusto, raajat & käpälät,
hieman jyrkkä lantio ja aavistuksen viettäisi selkälinja. Riittävät takakulmat, liikkuu sivulta &
edestä hyvin, takaliikkeissä hieman huomauttamista.
NUO EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Märketin Vartija FI39032/16
Hyvin kehittynyt nuori narttu, muuten hyvä pää, mutta kallo-osa saisi olla jalompi. Kaunis
kaula, hyvin kulmautunut edestä, hyvin kehittynyt runko. Hyvä ylälinja, mutta hieman jyrkkä
lantio. Erittäin hyvin kulmautunut takaa, leveä reisi. Liikkuu suhkot hyvin sivulta, vielä
huolimattomat etu- ja takaliikkeet.
JUN EH4
Ginger From Tamarin Blue HR11219ND
Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, riittävän jalo pää nartuksi. Hyvä kaula, hyvä luusto &
raajat, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut & hyvin kehittynyt runko & riittävät kulmaukset
takana. Liikkuu suhteellisen hyvin, karvan lähdöstä johtuen väri ei parhaimmillaan, voisi
kantaa häntänsä paremmin.
JUN ERI2
Grande Gremin’s Happy Ending FI32320/16
Pienehkö, hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet. Voimakas pää, melko raskaat huulet,
kaunis ylälinja. Hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvä leveä reisi.
Liikkui hyvin silloin kun haluaa.
JUN ERI3
Unagradablesorpresa FI44476/16

Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hieman raskaat huulet. Hyvin kulmautunut
edestä, hyvä eturinta, hyvä luusto, raajat & käpälät. Hyvin kehittynyt runko, riittävästi
kulmautunut takaa. Liikkuu sivulta ja edestä hyvin, ahtaasti takaa.
JUN ERI1

