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Keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Chic Carelia’s Magical Moments FI11202/17
Hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan hyvä pentu. Otsapengertä saisi olla hieman enemmän, 
hieman taakse laskeva kallolinja. Kaunis kaula, hyvä runko, mutta luisu lantio, erittäin hyvä
luusto, hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Chili Giant’s Gognac Hennessy FI46281/16
Hyvin rakentunut nuori uros, hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla aavistuksen selvempi, 
hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, saisi olla hieman lyhyempi. Hyvä selkä, hieman luisu 
lantio, erittäin hyvä luusto, hyvät kulmaukset. Liikkuu sivulta hyvin, miellyttävä käytös, 
etuliikkeessä hieman löysyyttä.
JUN ERI2

Maxidan’s Abracadabra DK05389/2016
Kaunis nuori uros, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula. Hieman kapea runko, hyvä ylälinja, 
sopivasti kulmautunut takaa, hieman niukasti kulmautunut edestä. Liikkuu hyvin, 
miellyttävä käytös.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Eriomainen uros, kaunis pää ja ilme. Erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, 
aavistuksen lyhyempi. Erittäin hyvä ylälinja ja lantio, erinomaiset raajat, kaunis väri. Liikkuu
hyvin, erinomainen luonne.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP-1

VALIOLUOKKA

Alder Glade’s Endure FI20193/14
Kaunis uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, hyvä ilme. Erinomainen kaula, 
sopusuhtainen runko, erinomainen luusto. Erittäin hyvin kulmautunut takaa, kaunis väri, 
takaa liikkeet saisi olla tehokkaammat.
VAL ERI1 SA PU2

NARTUT



JUNIORILUOKKA

Samuraiwood’s New York New York FI54242/16
Lupaava nuori narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvin kehittynyt runko, 
selässä pientä pehmeyttä, hyvä asentoinen lantio, saisi olla hieman pidempi. Erinomainen 
luusto, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT

NUORTENLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Erinomainen narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, tyylikäs kaula. Erinomainen ylälinja, 
sopusuhtainen runko, erittäin hyvät sopivasti kulmautuneet raajat. Liikkuu erittäin hyvin, 
miellyttävä käytös, seistessä erittäin kauniit ääriviivat.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI

AVOINLUOKKA

Great-Body’s Last But Not Least FI54442/14
Erittäin hyvin rakentunut narttu, jolla oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis ilme. 
Kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, seistessä hyvä ylälinja, voisi liikkua takaa vielä 
tehokkaammin, seistessä kauniit ääriviivat. Hyvä väri, miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PN4

Red Rublev Lollipop FI38406/13
Erittäin hyvin rakentunut narttu, hyvät pään mittasuhteet, hieman korostunut kuonon tyvi, 
kaunis ilme. Erittäin hyvä kaula, erinomainen kaula ja ylälinjan takaosa, hieman suora 
edestä. Karva juuri vaihtumassa, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Erinomainen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, kaunis kaula. 
Erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, tyylikäs ylälinja, liikkuu erittäin hyvin, 
seistessä kauniit ääriviivat.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

Musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

Jättiläisen Loitsun Lappalainen FI16245/17



Hyvin rakentunut pentu, jolla kaunis pää ja ilme. Erittäin hyvä kaula, rintakehä aavistuksen 
pidempi, hyvä selkälinja, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Jättiläisen Loitsun Lemmikki FI16249/17
PEN POISSA

UROKSET

AVOINLUOKKA

Grand Oak’s Silverbolt FI18358/15
Hyvin rakentunut uros, joka saisi olla hieman lyhyempi. Hyvät pään linjat, turhan löysät 
huulet, erinomainen kaula, sopivan vahva runko. Erittäin hyvä luusto ja ylälinja ja takaosa, 
etuliikkeet pitäisi olla huomattavasti paremmat, miellyttävä käytös.
EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Chimera Egregor JR72849
JUN POISSA

Grande Gremin’s I’M Color Fantasy FI36309/16
Hieman matalalta vaikuttava narttu, joka saisi olla kauttaaltaan vankempi, hieman taakse 
laskeva kallolinja, ilme saisi olla pehmeämpi, ohut kaula, hyvä runko, saisi olla lyhyempi. 
Hyvin kulmautunut takaa, niukasti edestä. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
JUN EH2

Vivid Royal De Allure Avilana UKU.0302027
Erinomainen nuori narttu, jolla oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen pää, purenta ei aivan 
priima. Kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, erinomainen ylälinja. Sopivat 
kulmaukset, seistessä erinomaiset ääriviivat, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Especial Star FI47609/13



Erinomainen uros, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, jossa kallo voisi olla hieman tasaisempi, 
erinomainen kaula. Sopusuhtainen runko, erinomainen luusto, kulmauksia voisi olla 
hieman enemmän. Hyvä väri, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Unagradablesorpresa FI44476/16
Tyylikäs nuori narttu, otsapenger voisi olla hieman selvempi, kaunis kaula. Erinomainen 
runko ja luusto, riittävät kulmaukset. Erittäin hyvä ylälinja, kaunis väri. Liikkuu sivusta 
hyvin, hieman kapeasti takaa, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Erinomainen narttu, joka esitetään erinomaisessa kunnossa. Hyvän mallinen pää, kaunis 
kaula, erinomainen runko ja tyylikäs ylälinja. Erinomaiset raajat, joissa sopivat kulmaukset,
kaunis väri. Liikkuu vielä erinomaisesti, seistessä kauniit ääriviivat.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET


