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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Euro Power James Bond FI20904/16
Tyypiltään erinomainen nuori uros, kaunis pää & ilme, hyvä kaula. Erittäin hyvä runko & 
luusto, aavistuksen luisu lantio. Kulmauksia voisi olla aavistuksen enemmän. lyhyt taka-
askel, miellyttävä käytös.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
NUO POISSA

Danemate Aramis FI52508/15
Hyvä nuori uros, hyvänmallinen pää, silmät saisivat olla tummemmat, kaunis kaula. 
Niukasti kulmautunut edestä, myös takakulmauksia voisi olla hieman enemmän. Hyvin 
kehittynyt runko, lyhyehkö lantio, vielä hieman kapea edestä. Liikkuu lyhyellä askeleella, 
miellyttävä käytös.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Orontius Your Divine Zeus FI34564/15
Hyvin rakentunut uros, kaunis ilmeinen pää, jossa kuono-osa voisi olla aavistuksen 
vahvempi. Erinomainen kaula, aavistuksen suora edestä, hyvä ylälinja, erinomainen lantio,
runko saisi olla hieman lyhyempi, erittäin hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu riittävän 
tehokkaasti, miellyttävä käytös, kokonaisuus voisi olla hieman vahvempi.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

VALIOLUOKKA

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
VAL POISSA

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Blaaholms Rubin Dk09615/2015
Kaunis nuori narttu, joka saisi olla hieman lyhyempi. Erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja 
kaula. Aavistuksen suora edestä, erittäin hyvin kulmautunut takaa, sopivan vahva runko & 
luusto. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, lantio voisi olla aavistuksen pidempi.



NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Danemate Athena FI52506/15
Kaunis narttu, jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erittäin hyvä kaula, sopivan vahva 
runko. Erittäin hyvä luusto, selässä aavistus pehmeyttä. Etuosa voisi olla hieman 
enemmän kulmautunut. Liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä käytös.
NUO ERI2 SA PN2 VASERT

Musta / harlekiini

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Bonel I’m Ace Of Spades FI31663/15
Hieno pitkärunkoinen uros, kohtalaisen hyvä pää, hieman pyöreä kallo-osa ja saisi kantaa 
korvansa paremmin. Kaunis kaula, niukasti kulmautunut edestä, myös takakulmia voisi olla
hieman enemmän. Ikään nähden riittävä runko, hieman takakorkeutta. Liikkuu kohtuullisen
hyvin, miellyttävä käytös.
NUO EH1

Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
Mittasuhteiltaan hyvä uros, otsapenger saisi olla selvempi, ilme pitäisi olla huomattavasti 
perempi ja kokonaisuudessaan pää tyylikkäämpi. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet, 
erinomainen luusto, hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut takaa. Hyvä harlekiiniväri, 
joustavat liikkeet, miellyttävä käytös.
NUO H

NARTUT

VALIOLUOKKA

Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
Hyvin rakentunut narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, hyvä 
niskankaari. Erittäin hyvä runko, tyylikäs ylälinja, hyvät raajat, erittäin hyvin kulmautunut 
takaa. Liikkuu ajoittain hyvin, ajoittain hyvin epävakaa, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA



Artturi FI45500/14
Mittasuhteiltaan hyvä uros, pää saisi olla tyylikkäämpi, otsapenger hieman selvempi ja 
ilme parempi. Hyvä kaula, erittäin hyvä runko & luusto, kulmauksia voisi olla aavistus 
enemmän, hyvä väri. Saisi liikkua tasapainoisemmin ja tehokkaammin, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 

Boarhunters Beyond Beliet SE44792/2011
VAL POISSA

VETERAANILUOKKA

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Kaunis erinomainen uros, hyvän mallinen pää, joka voisi olla aavistuksen pidempi, kaunis 
ilme ja kaula. Eriomainen ylälinja, erittäin hyvä runko joka voisi olla aavistuksen lyhyempi, 
hyvät raajat, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
VET ERI1 SA PU1 ROP ROP-VET BIS-3-VET


