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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Absolutely Fabulous FI38467/16
10 kk, reilunkokoinen, vielä litteäkylkinen, vahvalla raajaluustolla, uros jolle toivoisin lisää 
rodunomaista jaloutta, ei aivan suorat eturaajat, puutteellinen eturinta. Hyvin kulmautunut 
taka-osa, oikeat pään raamit, huulet saisivat olla tiiviimmät, hieman kevyt alaleuka, ilmettä 
häiritsevät pienet ja syvällä olevat silmät, löysät luomet, hyvin jäykkä ja etuasentoinen, 
etuvyöhyke heikentää etuosaa, tarvitsee lisää lihasvolyymia ja jäntevyyttä, miellyttävä 
luonne.
JUN H

Red Rubelev All About Me FI38468/16
10 kk, reilunkokoinen hyvin litteäkylkinen, vielä kehitysvaiheessa, juniori uros, jolla 
suorahkot etukulmaukset ja jäntevyyttä kaipaavat ranteet, rodunomaiset mittasuhteet 
sivusta, hieman liikaa nahkaa otsassa ja huulissa, alaleuka saisi tulla voimakkaammaksi, 
tummat silmät, mutta löysät luomet. Kookkaat oikea-asentoiset korvat, hyvä kaula, ikään 
nähden hyvä ylälinja, hieman lyhyt rintalasta ja puutteellinen rintakehä. Selvä valkoinen 
piirto ja hieman liikaa nokisuutta kallossa ja raajoissa, tulisi liikkua sujuvammin.
JUN H

VALIOLUOKKA

X-Foot’s Trias Tiger FI43118/13
4 v, sopivan kokoinen, sopusuhtainen uros, jolla hyvä raajaluusto, mutta hieman 
etuasentoiset eturaajat, jaloutta kaipaava lyhyehkö ja pystyyn kannettu kaula. Liikkeessä 
kierteinen etuaskel, uloskääntyneet kyynerpäät, sisään suuntautuneet etukäpälät. Hyvin 
tiiviit silmäluomet, josta vasemman puoleinen kääntyy hieman sisään, etuhampaiden väliin
kääntyvä alahuuli, josta näkee yläetuhampaiden jäljet. Erinomainen luonne, hyvä 
takatyöntö ja etuaskel, tasapainoinen kirkas väritys, rinnassa valkoista. Hylätty 
silmäluomen ja alahuulen takia.
VAL HYL

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Love-Dane’s Kiss Of North FI38432/16
10 kk, kehäkokemusta vailla, lupaavissa raameissa oleva juniori narttu, ei suostu kehässä 
liikkumaan. Hyvä raajaluusto, sopivat takakulmaukset, vielä niukat edestä, erinomaiset 
käpälät. Hyvä rintakehä ja ylälinja, vielä hyvin kevyt kuono-osa, tummat silmät, alahuuli 
kääntyy etuhampaiden väliin, samoin silmäluomilla taipumusta sisään kääntymiseen. 
Tarvitsee treenausta, ei voida arvostella.



JUN EVA

Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
10 kk, ikään nähden hyvin kehittynyt, rodunomaiset mittasuhteet, erinomaiset 
takakulmaukset, vielä niukat edestä, hyvä raajaluusto, tiiviit käpälät, ikään nähden hyvä 
rungon malli ja riittävä eturinta, erinomaisissa raameissa. Nuoren nartun pää ilman 
liioittelua, tummat oikea asentoiset silmät, vielä löysät luomet, hieman kevyt alaleuka, 
kaunis niskankaari, riittävän jalo kaula. Edukseen olisi viistompi lapa, erinomaiset liikkeet, 
taitavasti esitetty, suvaitseva luonne, selväpiirteinen maski.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

VALIOLUOKKA

Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
Lähes 4 vuotias, sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan suorakaiteen muotoinen ja hieman 
kevyellä raajaluustolla, jolla hyvät takakulmaukset, lyhyehkö ja pysty olkavarsi väärentää 
etuosaa, tiiviit käpälät. Kevyt kuono-osa ja matalahko korvien kiinnitys ja ei aivan poskien 
myönteiset korvat. Rodunomaista ylväyttä kaipaava ilme, tukeva kaula, hyvin esiintyvä 
eturinta ja hieman lyhyt rintalasta, pitkähkö lanne osa. Liikkeissä ristiin astuva etuaskel, 
rauhallinen luonne.
VAL EH1

VETERAANILUOKKA

Red Rublev O’hara FI22773/08
9 v, keskikokoa pienempi, hieman matalaraajaisen vaikutelman antava, jolla lihaksistossa 
selvät kuivumisen merkit, josta johtuen selvästi ylikulmautunut etu- ja takaosa. Tyyne ilme 
tummasilmäisessä päässä, siisti väri, karvapeite ei parhaassa kunnossa. Omanarvon 
tuntoiset liikkeet, astuu hieman ristiin edestä, miellyttävä luonne, hyvin esitetty.
VET ERI1 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Red Rublev
KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
10 kk, riittävän kokoinen oikea tyyppinen, väriltään kirkas tasamusta. Mittasuhteiltaan 
neliömäinen, riittävällä raajaluustolla, sopivasti kulmautunut, vielä tilavuutta kaipaava, 
mutta oikean mallinen rintakehä, riittävä säkä, kiinteä ylälinja, hieman lyhyt lantio. 
Aavistuksen vaaleat silmät, korkeat oikea asentoiset korvat, korrekti hampaisto, 



erinomainen huulilinja, jalo kaulan kanto ja sivukuva. Vaivattomat liikkeet, hyvin tiiviit 
käpälät, hyvin esitetty, tarvitsee lisää aikaa tullakseen voimakkaammaksi. Hyvin lupaava 
kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

NUORTENLUOKKA

Bonel I’m Incredible FI31667/15
NUO POISSA

Sininen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
18 kk, sopivan kokoinen, ikään nähden hyvin kehittynyt takaosaltaan hieman heikko nuori 
uros, hyvät etukulmaukset, aavistuksen lyhyt rintalasta, toivoisin pidemmän rintakehän. 
Sopiva silmien väri, sopiva kallo-osa, hieman heikko alaleuka, aavistuksen lyhyt kuono-
osa, kaula saisi olla jalompi. Hyvä säkä, selkä ja lanneosa, jyrkkä lantio ja rungon alle 
jäävät takaraajat. Liikkeessä selvästi kinnerahdas, toivoisin tasaisemman värityksen, 
rodunomainen luonne.
NUO EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Happy Ending FI32320/16
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
18 kk, ikään nähden hyvin kehittynyt, sopivan kokoinen, riittävän neliömäinen nuori narttu, 
jolla toivoisin tukevamman raajaluuston ja tiiviimmän takaosan, riittävät kulmaukset, mutta 
liikkeissä hyvin kapea takaosa ja heikko takapotku, tiiviit käpälät. Oikeamuotoinen 
rintakehä, hieman tiiviit silmäluomet, ei aivan poskien myötäiset korvat, vielä leveyttä 
kaipaava kuono. Hieman pystyssä kannettu kaula, tarvitsee aikaa ja vahvistumista. 
Tasainen väritys, miellyttävä luonne, hyvin esitetty.
NUO EH1


