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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Danemate Aramis FI52508/15
Selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, vähän avoin ilme, 
hyvä purenta, hyvä kaula. Vankka etuosa. hyvin kehittynyt runko, vähän pitkä lanneosa, 
normaalisti kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin edestä, riittävän tehokkaasti takaa.
JUN ERI2

Euro Power James Bond FI20904/16
Erinomainen sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeanmuotoinen pää, hyvä purenta, hyvä 
kaula. Ikäisekseen erinomainen vankka etuosa, oikeanmuotoinen runko, hyvä takaosa ja 
leveä reisi. Liikkuu hyvin esiintyy ryhdikkäästi.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Vahva sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, oikeanmuotoinen ja ilmeinen pää, hyvä 
purenta. Hyvä kaula- ja eturinta, vankka etuosa, oikeanmuotoinen runko, hieman pitkä 
lanneosa, hyvä takaosa ja leveä reisi. Hyvät etuliikkeet, riittävän tehokas takaliike.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Danemate Athena FI52506/15
Oikea sukupuolileika ja mittasuhteet, oikean muotoinen pää, vähän avoin ilme, hyvä 
purenta, hyvä kaula. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja vankka etuosa, hyvin kehittynyt 
runko, vähän pitkä lanneosa, oikein kulmautunut takaosa ja leveä reisi. Liikkuu hyvin.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

Musta / harlekiini

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Bonel I’m Ace Of Spades FI31663/15



Selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, hyvä kaula. 
Erinomainen vankka etuosa, hyvä eturinta, oikeanmuotoinen runko, vähän pitkä lanneosa. 
Hyvin kulmautunut takaosa, leveä reisi, erinomaiset etuliikkeet, vähän ahdas takaa.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

NARTUT

VALIOLUOKKA

Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
Vahva sukupuolileima, erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää, hyvä purenta, hyvä kaula, 
erinomainen etuosa. Oikeanmuotoinen runko, erinomainen ylälinja, hyvä takaosa, leveä 
reisi. Erinomaiset liikkeet, kantaa itsensä kauniisti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Vahva sukupuolileima, erinomaiset mittasuhteet, erittäin urosmainen pää, joka voisi olla 
vähän jalompi, hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, vankka etuosa,
erinomainen runko, kaunis takaosa. Leveä reisi, liikkuu joustavalla, vaivattomalla 
askeleella.
VAL ERI1 SA PU1 ROP


