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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
Hyvät mittasuhteet omaava pentu, jolla kaunis ja oikealinjainen pää, hieman löysyyttä
alaluomissa ja aavistuksen löysyyttä huulissa. Hyvä kaula ja ylälinja, liikkeessä lantion
luisuus korostuu hieman, hyvä raajarakenne ja luusto, hyvä runko, riittävä eturinta, hyvä
liike, edestä vielä vallaton. Hyvä karva, iloinen käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
AVOINLUOKKA
Orontius Your Divine Zeus FI34564/15
Erinomaiset mittasuhteet, oikealinjainen pää, erittäin hyvä pää, hyvä ilme, hyvät korvat.
Kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoinen raajarakenne ja hyvä luusto, hyvä rintakehä.
Hieman jäykät ranteet, hyvä sivuliike, hieman kerivä edestä, hyvä karva ja väri sekä
käytös.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
VETERAANILUOKKA
Alder Glade’s Galileo FI30051/09
8,5 v, hyvässä kunnossa oleva, tasapainoinen uros, erinomaiset pään linjat, hyvä vahva
kuono, hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoinen raajarakenne, hyvä
luusto. Liikkuu hyvin, hyvä karva ja väri, miellyttävä käytös.
VET ERI1 SA PU2 VASERT ROP-VET
NARTUT
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Kate Bush FI39605/13
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, mutta turhan lihavassa kunnossa. Hyvät pään linjat,
pituus ja vahvuus, korvat saisivat asettua paremmin, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä
kaula ja ylälinja. Hyvä luusto ja etukulmaukset, luisu lantio, voimakkaasti kulmautunut
takaa ja seisoo mielellään kintereet pihdissä. Liikkeessä leveä takaa, löysyyttä edessä,
hyvä sivuliike. Koira on hieman levoton, hyvä karva ja väri.
AVO H
Maxidan’s Waiting For A Girl Like You DK13410/2015
Tasapainoinen, miellyttävä kokonaisuus, aavistuksen pitkä runko. Hyvät pään linjat ja
pituus, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä kaula. Ylälinjassa hieman pehmeyttä ja

rungossa hieman ylimääräistä massaa. Tasapainoiset, hyvät kulmaukset, sopiva luusto,
liikkuu hyvin, hyvä karva ja käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

Musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Bonel I’s Incredible FI31667/15
Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä pään malli ja pituus, tiiviit luomet, mutta silmät
saisivat olla tummemmat, hyvät korvat. Hyvä kaula ja etukulmaukset, vahva luusto, jyrkkä
lantio. Hyvin kulmautunut takaa, mutta seisoo ja liikkuu pihtikintereisesti. Hyvä rintakehä ja
eturinta, liikkeissä saisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Hyvä karva, miellyttävä
käytös, hyvin esitetty.
AVO EH1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Piistar Juventus FI12408/14
Hyvät mittasuhteet, aavistuksen vahva kallo ja turhan löysät huulet, hyvä kuonon leveys,
silmät saisivat olla tummemmat, vilkkuluomi näkyy, löysyyttä alaluomissa, hyvä pään
pituus. Hyvä kaula, kokoaa itsensä liikkeessä, seistessä laskeva ylälinja, tasapainoiset
kulmaukset, hyvä luusto, kovin luisu lantio. Hyvä karva ja väri, liikkeessä saisi olla
enemmän voimaa ja ulottuvuutta, hieman pihtikintereet. Kovin pienet etuhampaat, hyvä
karva ja käytös, seisoo mielellään takaraajat allaan.
AVO EH2
The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla voisi olla jalompi pää, hieman voimakas kallo ja
voimakkaat huulet, hieman löysyyttä alaluomessa, hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset
kulmaukset ja hyvä luusto, hyvä runko ja eturinta. Liikkuu hyvin, hyvä puhdas valkoinen
pohjaväri, harvakseltaan mustia läiskiä, miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

Sininen
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Leevindanes Jedi Princess Leia FI14959/17
Miellyttävä kokonaisuus, vielä hieman ilmava narttu, jolla erinomaiset pää linjat ja pituus,
hyvät silmät ja korvat, otsapenger saisi olla selväpiirteisempi. Hyvä kaula, ylälinja ja lantion
asento, tasapainoinen raajarakenne ja hyvä luusto, sopiva rintakehä ja eturinta. Liikkuu
hyvin, hyvä karva, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

