21.1.2017 Turku Kv
tuomari: Tuula Seppälä
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Samdice Overdrive FI34826/16
Erinomaista tyyppiä oleva, neliömäinen voimakas uros, mittasuhteet päässä hyvät,
voimakas kaula, hyvä otsapenger, tummat avoimet silmät, hyvä purenta. Tiivis kaula,
voimakas säkä, hyvä eturinta, rintakehä saa täyttyä. Kääntää seistessä eturassua
ulospäin, selkä pehmeä liikkeessä, niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu hyvällä askeleella,
mutta löysästi, esiintyy rauhallisesti.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/15
Erinomaista tyyppiä oleva, keskivahva, lähes neliömäinen uros. Kaunis pää, jossa oikeat
mittasuhteet, tumman ruskeat silmät, hyvä purenta. Erinomainen kaula ja säkä, hyvä
eturinta ja rintakehä. Edestä kulmautunut riittävästi, takaa niukasti. Liikkuu hyvällä
askeleella, mutta kaipaa voimaa ja drivea, esiintyy rauhallisesti, iloinen häntä.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Ferrero Of Xantharpyia MET.DOG827/16
Erittäin hyvän tyyppinen, tyylikäs, lähes neliömäinen narttu, voimakas litteä kallo-osa,
tummat silmät, hyvä purenta, runsaasti huulia, suuret korvat. Tyylikäs kaula, hyvä säkä,
ikäisekseen hyvä eturinta, riittävä rintakehä, vielä pehmeä selkä, joka näkyy liikkeissä.
Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, liikkuu hyvällä askeleella, mutta kaipaa
voimaa, esiintyy rauhallisesti.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s I’m Whisper Hot Whisper FI28766/15
Erittäin hyvän tyyppinen, keskivahva, hieman korkeuttaan pitempi narttu. Kaunis ilme,
hyvät pään mittasuhteet, mutta otsapenger saisi olla voimakkaampi, pienet ruskeat silmät,
hyvä purenta. Pitkä tyylikäs kaula, niukka eturinta ja matala rintakehä, pehmeä selkä.
Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, liikkuu hyvällä askeleella, tehokkaasti mutta
ahtaasti takaa. Esiintyy iloisesti, kilpailusijoitus liikkeiden perusteella.
AVO EH2
Hyacinth V. Acasius FI35892/16

Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas neliömäinen narttu, kaunis pää ja ilme, kauniit
tummat silmät, oikea kallon ja kuonon suhde, hyvä purenta, hieman huulia. Eturinta saisi
olla täyteläisempi, erinomainen kaula ja ylälinja, täyteläinen rinta, tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu edestä löysästi, muuten hyvin.
AVO ERI1 SA PN2 VACA
Nordiccool Arctic Light FI33175/14
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas rakenteinen narttu, joka korkeuttaan pitempi, hyvät
pään mittasuhteet, voimakkaat kulmakaaret, tummat silmät, purenta ok. Voimakas kaula ja
eturinta, löysät kyynärpäät, voimakas rintakehä. Pitkä lanneosa, joka pyöristyy liikkeessä,
liikkuu hyvällä askeleella, osin rauhallisesti.
AVO ERI3
Samuraiwood’s Jimmy Choo Girl FI46935/14
Hyvän tyyppinen, neliömäinen narttu, joka saisi olla kauttaaltaan vahvempi. Hyvät pään
mittasuhteet, otsapenger saisi olla voimakkaampi, pienet tummat silmät, purenta ok,
pigmentti saisi olla parempi. Puutteellinen eturinta, matala rintakehä, tyylikäs kaula, liikkuu
löysästi ja leveästi edestä, niukasti kulmautunut. Takaliike saisi olla joustavampi, esiintyy
rauhallisesti.
AVO H
VALIOLUOKKA
Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Erinomaista tyyppiä oleva, tyylikäs ja voimakas rakenteinen, neliömäinen narttu. Kaunis
ilmeinen nartun pää, jossa oikeat mittasuhteet, voimakkaat kulmakaaret, tumman ruskeat
silmät, purenta ok. Erinomainen kaula, tiivis selkä, erinomainen rintakehä, tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu ylväästi ja hyvällä askeleella, esiintyy erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggimainen Tauvon Vartija FI39028/16
PEN POISSA
JUNIORILUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Erittäin hyvän tyyppinen, kookas, lähes neliömäinen uros, hyvät pään mittasuhteet, karkea
leveä kallo, otsapenger saisi olla voimakkaampi, tummat avonaiset silmät, hyvä purenta,
runsaasti huulia. Tyylikäs kaula, niukka eturinta, rintakehä saisi olla voimakkaampi,
riittävästi kulmautunut edestä, takaa niukasti, heikko kinner joka häiritsee liikkeessä,

liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta jäykästi takaa. Erinomainen musta väri, esiintyy
rauhallisesti.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Bonel I’m Irresistible FI31664/15
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas rakenteinen, hieman korkeutta pitempi uros. Erittäin
voimakas pää, jossa hyvät mittasuhteet, voimakkaat posket, pienet ruskeat silmät, purenta
ok. Voimakas kaula ja hyvä säkä, pitkä rintakehä ja lanne, tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu hyvällä askeleella, mutta varsin löysästi, erinomainen musta väri, esiintyy
rauhallisesti.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Eros Theodor FI39801/13
Erittäin hyvän tyyppinen, kookas, keskivahva uros, voimakas uroksen pää, otsapenger
pitäisi olla voimakkaampi, avonaiset punottavat silmät, hyvä purenta. Vahva kaula, niukka
eturinta, lyhyt olkavarsi, löysät kyynärpäät, pitkä lanneosa. Riittävät takakulmaukset, pitkä
kinner, esiintyy rauhallisesti, mutta liikkeet saisi tasaantua.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Dane Khan Milo FI38519/11
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas rakenteinen lähes neliömäinen uros. Oikeat pään
mittasuhteet, yhdensuuntaiset kuono ja kallo linja, ruskeat silmät, hyvä purenta, mutta
kuluneet alahampaat. Tyylikäs kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella, esiintyy ryhdikkäästi, iloinen
häntä.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Bonel I’m Pretty One FI31661/15
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas rakenteinen tyylikäs narttu, joka on korkeuttaan
pitempi. Kaunis ilmeinen pää, jossa oikeat mittasuhteet, ruskeat silmät, purenta hyvä,
suuret korvat. Voimakas kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, vielä pehmeä selkä, pitkä
lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu sujuvasti, esiintyy rauhallisesti.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Glistening Chikago Fortune FI11122/15
AVO POISSA
Goliath’s Stephanie Noir SE41841/2013

Erinomaista tyyppiä oleva, tyylikäs ja tasapainoinen narttu, lähes neliömäinen runko.
Erittäin kaunis pää ja ilme, pienet tummat silmät, hyvä purenta. Tyylikäs kaula ja ylälinja,
hyvä eturinta ja rintakehä, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella ja ylväästi,
mutta leveästi edestä, esiintyy tyylikkäästi.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA CACIB ROP
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Erinomaista tyyppiä oleva, tyylikäs ja ryhdikäs neliömäinen narttu. Kaunis pää ja ilme,
hyvät pään mittasuhteet, hyvä purenta. Voimakas pystyasentoinen kaula, hyvä rintakehä,
hyvin kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Liikkuu sujuvasti, raajojen karvoitus saisi
olla parempi, esiintyy rauhallisesti.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT VACA
Hoppingham’s Rhythm’n Black Maya FI44083/14
AVO POISSA
Via Zarmina Dorothy FI12121/15
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas rakenteinen hieman pitkärunkoinen narttu. Hyvät pään
mittasuhteet, voimakas kallo-osa, suuret tummat silmät, hyvä purenta, voimakkaat
huulitaskut. Voimakas kaula, hyvä eturinta, voimakas rintakehä, pitkä lanne osa,
tasapainoiset kulmaukset. Kyynärkulma saisi olla voimakkaampi, liikkuu hyvällä askeleella,
mutta voimakkaasti, esiintyy rauhallisesti.
AVO EH3
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas rakenteinen, lähes neliömäinen narttu, hyvä pään
mittasuhteet, voimakas kallo, ruskeat silmät, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, hyvä eturinta ja
rintakehä, pehmeä selkä, pitkä lanneosa, pyöristyy liikkeessä. Niukasti kulmautunut edestä
ja takaa. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta jäykästi. Esiintyy rauhallisesti, ilmoinen häntä.
VAL ERI1 SA PN3

Sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Lawaerz Danes Bold In Blue FI43691/15
Erinomaista tyyppiä oleva kookas uros. Voimakas uroksen pää, karkea kallo-osa,
voimakkaat posket, tiiviit silmät, hyvä purenta. Voimakas runko, pitkä lanneosa,
tasapainoisest kulmaukset, liikkuu vielä löysästi, nostelee etujalkoja, kinner saisi olla
voimakkaampi, hyvät lihakset, esiintyy rauhallisesti.
NUO ERI1
NARTUT

AVOINLUOKKA
Horsebjerg Not A Bad Loser FI32508/15
Erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen ja keskivahva narttu, joka on hieman korkeuttaan
pitempi. Kaunis ilmeinen pää, jossa oikeat mittasuhteet, pyöreät silmät, hyvä purenta,
ryhdikäs kaula. Hyvä eturinta, pitkä rintakehä sekä lanneosa, niukasti kulmautunut edestä
ja takaa. Liikkuu sujuvasti, esiintyy rauhallisesti.
AVO EH1

