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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Chic Carelia’s Made By Magic FI22298/17
7 kk, hyvät mittasuhteet, rungoltaan vielä kesken kehityksen, hyvät pään linjat, tummat 
silmät, kuonon tulee vielä vahvistua, huulet saavat tiivistyä ja purennan tulee vakiintua. 
Hyvä eturinta tulossa, sopivasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman lyhyt jyrkkä 
kapea lantio. Hyvät tasapainoiset etuliikkeet, hieman kapea takaliike, reipas käytös.
PEN1 KP VSP-PEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Chic Carelia’s Magical Memories FI11200/17
7 kk, erinomaiset mittasuhteet, hyvät rungon ääriviivat. Tasapainoisessa kehitysvaiheessa,
hyvät pään linjat, hieman avoimet silmäluomet, hyvät tummat silmät, huulet voisi olla 
tiiviimmät. Hyvä eturinta, oikeanmuotoinen rintakehä, hyvä asentoinen lantio, pitkä 
joustava sivuaskel, erinomaiset käpälät, hampaitten näyttö tänään haasteellista.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

VALIOLUOKKA

Edendane’s News Flash FI27850/14
3 v, tasapainoinen, ryhdikäs, vahva uros, hyvä oikealinjainen pää, pitkä loiva otsapenger, 
kuonossa hyvä vahvuus, huulilinja voisi olla tiiviimpi. Erinomainen eturinta, hyvä tilava 
rintakehä, hyvin kulmautunut, vahva takaosa. Hieman suorat olkavarret, hyvä raajaluusto 
& käpälä5t, tasapainoiset tahdikkaat liikkeet, hyvä hännänkiinnitys.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

NARTUT

VALIOLUOKKA

Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
4 v, elegantti narttu, jolla kaunis ylälinja, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, kuono saisi 
olla vahvempi, hyvä huulilinja, riittävän tummat silmät. Tilava ja hieman pyöreähkö 
rintakehä, lyhyt rintalasta, hyväasentoinen vahva lantio, hyvin kulmautunut takaa. Hieman 
suorat olkavarret, yhdensuuntaiset tasapainoiset tehokkaat liikkeet.
VAL ERI2



Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
4 v, vahva narttu, esiintyy ryhdikkäästi, hyvät mittasuhteet, kaunis kaula, hyvät päänlinjat, 
pitkä loiva otsapenger, tummat silmät, kuonossa hyvä vahvuus, hieman huulipussia. 
Vahva eturinta, suorat olkavarret, tilava rintakehä, hyvin kulmautunut vahva takaosa, 
tasapainoiset tehokkaat liikkeet. Hyvä häntä, takaraajojen sisäpinnalla hyvin ohut karva.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

VETERAANILUOKKA

Chic Carelia’s Delilah FI41627/08
9v 2 kk, ryhdikäs veteraani narttu, hyvät mittasuhteet ja pään linjat, hieman kapea 
alaleuka, tiukka purenta, tummat silmät, hyvä huulilinja. Erinomainen eturinta, hyvä rungon
tilavuus, hyvin kulmautunut takaa, suorat olkavarret. Hyvä leveä reisi, sivuliikkeessä näkyy
jo veteraanin ikä, askel hieman tahditon ja lyhyt, hyvin hoidettu veteraani narttu.
VET EH1

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
13 kk, ryhdikäs, tyypiltään erinomainen, kaunislinjainen uros, oikealinjainen vahva pää, 
kaunis huulilinja, hyvä vahva kuono, leveä purenta, vaaleahkot silmät. Hyvä eturinta, 
oikeamuotoinen rintakehä, tasapainoinen raajarakenne, hyvä raajaluusto. Hyvä leveä 
lantio, etuliikkeissä vielä löysyyttä, tehokas sivuliike, häntä saisi pysyä alempana.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

VALIOLUOKKA

Genedda Fait Du Prince FI19211/15
2 v 5kk, kompakti kokonaisuus, hyvä ylälinja seistessä, hyvät päänlinjat, pitkä loiva 
otsapenger, hieman avoimet silmäluomet, huulet saisivat olla tiiviimmät. Edestä kapea, 
eturintaa tarvitaan lisää, suorat olkavarret & ranteet, hyvä raajaluusto. Tilava rintakehä, 
hyvin kulmautunut takaa, korkealla kannettu häntä. Sivuliikkeiden tulisi olla 
tahdikkaammat, kulkee ajoittain kahta uraa. Harlekiini väritys saisi olla puhtaampi, 
joukossa harmaita läiskiä.
VAL H

Sininen

UROKSET



NUORTENLUOKKA

Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
20 kk, kompakti uros, vielä kesken kehityksen, kaunis kaula, vahva oikealinjainen pää, 
kuonossa hyvä vahvuus, alaleuka kuitenkin kapea, purennan tulee vakiintua, hyvä 
huulilinja. Eturintaa tarvitaan lisää, erinomainen oikeanmuotoinen rintakehä, tasapainoiset 
niukahkot kulmaukset, hieman jyrkkä lantio, hyvä raajaluusto. Edestaikaisliikkeiden tulee 
vakiintua, lyhyet sivuliikkeet, miellyttävä käytös.
NUO H

Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
20 kk, kauniit rungon ääriviivat, oikealinjainen vahva pää, vahva kuono, hyvä leveä 
purenta, hieman löysät huulet. Erinomainen eturinta & oikeamuotoinen tilava rintakehä. 
Hyvin kulmautunut edestä, hieman jyrkkä lantio, polvikulmaa voisi olla enemmän, hyvä 
raajaluusto & käpälät. Sivuliikkeissä taka-askel voisi olla pidempi.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Doggimainen Ukko Nooa Fi46240/14
3 v, ryhdikäs uros, kompakti kokonaisuus, voimakas uroksen pää, hyvä otsapenger, kuono
voisi olla pidempi, hyvä vahvuus, riittävän tiiviit huulet, hieman vaaleat silmät. Erinomainen
eturinta, oikeanmuotoinen tilava rintakehä, suorahkot olkavarret, lyhyt jyrkkä lantio, kapea 
reisi, niukat polvikulmat. Hyvä raajaluusto, kapeat takaliikkeet, sivuliikkeissä taka-askel 
lyhyt ja voimaton, reipas käytös.
AVO H


