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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chili Giant’s Cognac Hennessy FI46281/16
Erinomainen kokonaisuus, kaunislinjainen uros, oikealinjainen pää, riittävä otsapenger,
hyvät silmät, hieman liikaa huulia, hyvät korvat. Upea kaula ja ylälinja, erinomainen
raajarakenne ja luusto, hyvä rintakehä ja eturinta. Liikkuu hyvin, edessä hieman löysyyttä,
hyvä karva ja väri, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
Maxidan’s Abracadabra DK05389/2016
Hyvät mittasuhteet omaava uros, päänlinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät
tummat silmät, mutta hieman löysyyttä alaluomissa, löysät huulet, hyvät korvat, kaula ja
ylälinja, hyvä etuosa. Takakulmaukset saisivat olla hieman voimakkaammat ja takaliike
tehokkaampi, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä karva ja käytös.
JUN EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grandman’s Karelian After Sun FI39178/16
Mittasuhteiltaan melko neliömäinen, erinomaiset päänlinjat ja malli. Hyvä kaula ja ylälinja,
etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvät takakulmaukset, luusto ja käpälät, ikään
riittävä rintakehä ja eturinta. Liikkuu hyvällä askel pituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja
takaa, hyvä karva ja käytös.
JUN ERI2
Samuraiwood’s New York New York FI54242/16
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla melko hyvät päänlinjat, alaluomet saisivat olla
tiiviimmät, löysät huulet. Hyvä rintakehä ja eturinta, hyvä kaula ja ylälinja, hieman luisu
lantio. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvä luusto. Liikkuu hyvin, hyvä karva, väri ja käytös.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT
NUORTENLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Kaunis, linjakas narttu, jolla erinomaiset päänlinjat, hieman löysyyttä alaluomissa, hyvät
korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen raajarakenne, hyvä eturinta ja rintakehä.
Tasapainoinen liike, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karva, väri ja käytös.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Kaunis, linjakas narttu, jolla hyvät päänlinjat, hyvä otsapenger, hyväasentoiset korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä. Tasapainoinen, hyvä
raajarakenne, hyvä leveä reisi. Liikkuu erittäin hyvin, kääntää edestä käpäliä hieman
sisäänpäin, hyvä karva, väri ja käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2
Grandman’s Sunshine FI35813/12
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvät päänlinjat, otsapenger saisi olla
selväpiirteisempi, hieman löysät huulet. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvät etukulmaukset,
voimakkaasti kulmautunut takaa, hyvä rintakehä ja eturinta. Liikkuu hyvin, hyvä karva, väri
ja käytös.
VAL ERI2 SA PN4

Musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Jättiläisen Lotsun Lappalainen FI16245/17
7 kk, hankalassa kehitysvaiheessa, hyvät pään ylälinjat, löysät huulet ja alaluomet, hyvät
korvat. Hyvä kaula, vielä hoikassa kunnossa, tasapainoiset, riittävät kulmaukset. Eturinta
puuttuu vielä ja seisoo kintereet pihdissä, ylälinja ei vielä vakaa, vahva luusto. Liike
epävakaa ja tarvitsee myös lisää näyttelytreeniä. Hyvä karvanlaatu, melko paljon valkoista,
iloinen luonne.
PEN1
AVOINLUOKKA
Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
Hyvät mittasuhteet omaava vahva uros, jolla hieman turhan voimakas kallo, kallon ylälinja
hieman kaareva, runsaasti huulia. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, hieman pysty
olkavarsi, hyvät takakulmaukset sekä luusto. Liikkeessä köyristää lanneosaansa, liikkuu
hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä karvanlaatu, väritys melko
hyvä, muutama harmaa läiskä. Iloinen käytös.
AVO ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvät päänlinjat ja vahvuus, kauniit silmät ja
korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta, tasapainoiset, riittävät

kulmaukset, hyvä luusto, liikkeessä saisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Hyvä
karva, väri ja käytös.
JUN ERI1
Vivid Royal De Allure Avilana UKU.0302027
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvät pään ylälinjat, kuono voisi olla aavistuksen
pidempi, 2 keskimäistä etuhammasta alapurennassa, löysät alahuulet. Hyvä kaula ja
ylälinja, hieman luisu lantio, hyvät etukulmaukset, takaosa saisi olla voimakkaammin
kulmautunut, hyvä luusto. Alalinja kuroutuu vielä voimakkaasti. Liikkeessä saisi olla
enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Hyvä karva ja väri.
JUN H
AVOINLUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
AVO POISSA

Sininen
NARTUT
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Porvorya FI20960/10
8-vuotias, erinomaisessa kunnossa, hyvät päänlinjat, miellyttävä ilme, hyvät korvat, hyvä
kaula. Ylälinjassa pientä painaumaa. Vankka runko, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset ja
luusto. Liikkuu ikäisekseen hyvin, kyynärpäissä ihon kovettumaa, muuten hyvä karva,
ylväs käytös.
VET ERI1 ROP-VET

