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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Made By Magic FI11198/17
7 kk, tasaisesti ja kauniisti kasvanut urospentu, jolla hyvät mittasuhteet ja vahvuus.
Oikealinjainen pää, jossa hyvä pituus ja jo lähes yhdensuuntaiset tasot, hyvät silmät.
Kaunis kaula, hyvä ylälinja, sopiva runko, lupaavaeturinta, vahva luusto, hyvät käpälät.
Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä leveä reisi. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä
askelpituudella itsensä hyvin kantaen. Hyvä tiikeriväritys, ihastuttava olemus ja käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Magical Memories FI11200/17
7 kk, kauniisti ja tasaisesti kasvanut narttupentu, hyvät mittasuhteet, melko voimakas
nartun pää, jossa hyvä pituus ja mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään tasot, aavistuksen
avoimet alaluomet tässä vaiheessa. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, aavistuksen luisu lantio,
vahva runko. Hyvä eturinta, sopivan vahva luusto, hyvät käpälät, tasapainoisesti ja hyvin
kulmautunut. Liikkuu pitkällä joustavalla askeleella niin halutessaan, vielä aavistuksen
löysä edestä. Kaunis keltainen väri, tarvitsee hieman lisää harjoitusta kehäkäytökseen.
Vahva mutta narttumainen kokonaisuus.
PEN1 KP VSP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Love-Dane’s Kiss Wish FI38431/16
13 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen nuori uros, pää jossa yhdensuuntaiset
tasot ja mittasuhteet, hyvät silmät, vahva hyvä kaula. Selvä säkä, hyvä ylälinjat,
ikäisekseen hyvä rungon vahvuus, eturinta saa vahvistua, vahva luusto, hyvät käpälät.
Pysty olkavarsi ja hieman niukasti kulmatunut edestä, hyvin takaa, leveä reisi ja hyvä
matala kinner. Liikkuu vielä aavistuksen löysästi edestä, muuten yhdensuuntaisesti
erinomaisella askelpituudella. Rodun omainen olemus ja käytös.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT
Red Rublev A Hard Day’s Night FI38471/16
13 kk, vahva, erinomaiset mittasuhteet, vahva uroksen pää, jossa oikeat linjat,
mittasuhteet, hyvä kuonon ja kallon suhde. Vahva hyvä kaula, hyvä ylälinja, voimakas
runko ja eturinta, ikäisekseen vahva luusto, melko hyvät käpälät, kynnet voisivat olla
lyhyemmät. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut edestä ja takaa, leveä reisi, matala

kinner. Liikkuu löysästi edestä, erinomainen askelpituus, valitettavasti purenta ei tässä
vaiheessa ole saksipurenta ja pudottaa palkintosijan tältä komealta koiralta tänään.
Ihastuttava käytös ja olemus.
JUN EH2
AVOINLUOKKA
Grand De Feld’s Uranus FI52956/16
2 v, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, kauniit ääriviivat. Hyvä pään pituus sekä pään
yhdensuuntaiset tasot, kaunis huulikulma, hyvät silmät, otsapenger voisi olla selvempi.
Hyvä kaula, erittäin hyvä ylälinja, sopiva runko, hyvä eturinta, sopiva luuston vahvuus,
hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä leveä reisi ja matala
kinner. Liikkuu hieman löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin, erinomainen takapotku,
kompakti kokonaisuus, ihastuttava olemus ja käytös.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
NUO POISSA
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
1,5 v, hyvä koko ja mittasuhteet, pitkälinjainen pää, jossa hyvin feminiininen ilme,
aavistuksen avoimet alaluomet häiritsevät hieman ilmettä, yhdensuuntaiset pään tasot,
otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä kaula, erinomainen ylälinja, sopiva rungon vahvuus,
eturinta saa vielä täyttyä, aavistuksen pysty olkavarsi ja niukemmin kulmautunut edestä,
erittäin hyvin takaa. Sopiva luusto vahvuus, hyvät käpälät, liikkuu yhdensuuntaisesti,
etuaskel voisi olla aavistuksen pidempi, kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Ihastuttava
olemus ja käytös.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
4 v, ryhdikäs hyvänkokoinen narttu, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, kaunisilmeinen
oikeat mittasuhteet omaava pää, kaunis ilme. Hieno kaula, hyvä ylälinja, sopiva runko,
pitkähkö lanneosa. Pysty olkavarsi ja hieman etuasentoiset lavat, hyvin kulmautunut takaa,
hyvä leveä reisi ja matala kinner, hyvät käpälät. Liikkuu löysästi edestä, aavistuksen
korkealla askeleella edestä, muilta osin erittäin hyvin. Ihastuttava olemus ja käytös.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

Musta / harlekiini
UROKSET

JUNIORILUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
13 kk, erittäin hyvin kehittynyt juniori uros, jolla hyvät mittasuhteet ja koko, hyvä pään
profiili ja yhdensuuntaiset tasot, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, tiiviit silmät. Hyvä kaula
ja ylälinja, hyvä rungon vahvuus ikäisekseen, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä luuston
vahvuus ja käpälät. Pysty olkavarsi ja niukemmin kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa,
hyvä leveä reisi. Liikkuu vielä löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin, itsensä hyvin
kantaen. Ihastuttava olemus ja käytös, hyvä syvä musta väri.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Utön Vartija FI39031/16
1 v, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä pään profiili, yhdensuuntaiset tasot, hyvät
tiiviit silmät, kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula, ylälinja ok, sopiva rungon
vahvuus, eturinta saa vielä täyttyä, sopiva luuton vahvuus, käpälät ok, pysty olkavarsi.
Hieman niukasti kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa, hyvä leveä reisi ja matala kinner.
Liikkuu löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin, erinomainen askelpituus ja kantaa
itsensä liikkeessä hyvin. Hyvä sininen väri, ihastuttava olemus ja käytös.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
21 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään profiili, lähes yhdensuuntaiset pään tasot,
kuono-osa voisi olla aavistuksen pitempi, hyvät silmät, rodunomainen ilme. Hyvä kaula,
selvä säkä, aavistuksen kaareva selkälinja ja luisu lantio, hyvä rungon syvyys, riittävä
eturinta. Hyvä luusto ja käpälät, aavistuksen pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut
edestä, kinnerkulma voisi olla voimakkaampi. Liikkuu hyvin edestä, aavistuksen
kinnerahtaasti takaa. Hyvä sininen väri, ihastuttava olemus ja käytös.
NUO ERI2
Doggimainen Sibeliukse Kullervo FI53918/15
Lähes 2 v, hyvä koko, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, erinomainen pitkälinjainen pää,
jossa hyvät mittasuhteet, pään tasot, silmät ja huulikulma. Kaunis kaula, selvä säkä, suora
selkälinja, riittävä runko ja eturinta ikäisekseen. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät, riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä leveä reisi. Liikkuu vielä erittäin löysästi edestä ja
hieman pompottava takaliike, nuori uros joka tarvii aikaa täyttyäkseen raamiinsa, liike saa
tasaantua ja kiinteytyä. Ihastuttava olemus ja käytös.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
2 v 4 kk, kookas, selvä sukupuolileima, oikea linjainen uroksen pää, jossa hyvä kuonon ja
kallon suhde, kolme alahammasta hieman ulos rivistä, muuten purenta ok, hyvät silmät.
Hyvä vahva kaula, hieno ylälinja, vahva hyvä runko ja eturinta, sopiva luuston vahvuus,
aavistuksen litteät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä hyvin takaa, pehmeät
välikämmenet näkyvät liikkeessä, muilta osin liikkuu erinomaisesti. Komea kokonaisuus,
hyvä sininen väri, ihastuttava olemus ja käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Märketin Vartija FI39032/16
1 v, hyvä koko, mittasuhteet nartulle ok, melko vahva nuoren nartun pää, jossa oikea
pituus, vahva kallo-osa, hyvä huulikulma, suurehkot pyöreät silmät häiritsevät ilmettä.
Hyvä kaula, ylälinja ok, sopiva runko ikäisekseen, hieman pitkä lanneosa, hyvä luusto
vahvuus ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa, hyvä leveä reisi ja
matala kinner. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja erittäin löysästi vielä edestä, hyvä
sivuaskel, pysyy kasassa seistessään, liikkeessä vielä hajoaa. Hyvä vahva narttu, joka
tarvitsee vielä aikaa täyttyäkseen raameihinsa.
JUN EH2
Grande Gremin’s Happy Ending FI32320/16
15 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, narttumainen kokonaisuus, oikealinjainen pää, jossa
hyvä pituus, hyvä ilme, tiiviit silmät, kaunis huulikulma. Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva runko,
lupaava eturinta, sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä,
hyvin takaa. Liikkuu vielä hieman löysästi ja korkealla askeleella edestä, lupaava sivuliike.
Koira esiintyy tänään hieman epävarmasti (mutta täysin käsiteltävissä), eikä siten anna
ihan parasta itsestään. Erinomainen sininen väri, kaunis narttumainen kokonaisuus.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
21 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, narttumainen pää, jossa hyvä pituus, lähes
yhdensuuntaiset pään tasot, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä huulikulma. Kaunis
kaula, selvä säkä, ylälinja ok, aavistuksen luisu lantio, hyvä runko ja eturinta, sopiva
luuston vahvuus ja käpälät, aavistuksen pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä,
hyvin takaa, hyvä leveä reisi. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella.
Ihastuttava käytös ja olemus.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
Kolmesta eri yhdistelmästä, 3 urosta ja narttu. Selvät sukupuolileimat, kaikilla hyvät
mittasuhteet, oikean pituiset pää, erittäin hyvät silmät. Sopivat luustot, hyvät sivuaskeleet.
Kaikki kantavat itsensä hyvin liikkeessä. Kasvattaja tehnyt hyvää työtä, josta hänelle
kunniapalkinto.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV.

