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Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Erittäin hyvän tyyppinen juniori uros, hyvä koko, hyvät pään linjat ja pituus, kuonon selkä
voisi olla suorempi ja silmät tummemmat, oikea purenta. Hyvä kaulalinja, luusto ja hyvät
käpälät, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvin, ajoittain
hieman korkea häntä, hyvä käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Utön Vartija FI39031/16
Erittäin hyvän tyyppinen ja –kokoinen juniori uros, hyvät pään linjat ja pituus, oikea
purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät, hyvin kehittynyt
eturinta ja runko, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, kaunis sininen väri, hyvä
käytös.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
NUO POISSA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Erittäin hyvän tyyppinen ja –kokoinen uros, melko yhtenäiset pään linjat, oikea purenta,
pää voisi olla hieman pidempi. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja
runko, hieman lyhyt lanneosa. Sopivasti kulmautunut edestä, luisu lantio, polvikulma voisi
olla parempi. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, hyvä sininen väri, hyvä käytös.
NUO EH2
Doggimainen Sibeliukse Kullervo FI53918/15
Erittäin hyvän tyyppinen ja –kokoinen uros, hyvät pään linjat ja pituus, purenta ok, sopiva
silmien väri. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta, runko, hieman pitkä
lanneosa, kulmaukset voisivat olla hieman vahvemmat. Taka-askeleessa saisi olla
enemmän voimaa, hyvä sininen väri, hyvä käytös.

NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Kookas, erittäin hyvän tyyppinen, vahvarakenteinen uros, joka rungoltaan hieman pitkä.
Hyvät pään linjat ja pituus, tasapurenta, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaulalinja ja luusto ja
käpälät. Hyvä eturinta ja runko, mutta pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset. Liikkeet voisivat
olla hieman kiinteämmät, hyvä sininen väri, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Erittäin hyvän tyyppinen ja –kokoinen narttu, jolla hyvät pään linjat ja pituus, myös
malliltaan hyvin kaunis, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, sopiva
luusto, hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset, hieman luisu lantio, takaaskel voisi olla hieman vahvempi. Hyvä sininen väri, hyvä käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
Tasainen ryhmä, joka koostuu 3 eri yhdistelmästä. Kaikilla koirilla hyvänmalliset päät,
hyvät luusto ja rakenteet ja mukavat luonteet. Kasvattaja on onnistunut hyvin työssään.
KASV 1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV.

Keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Magical Memories FI11200/17
Hyväkuntoinen, erittäin hyvän tyyppinen narttupentu. Hyvä pään malli, joka saa vielä
kehittyä, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät,
oikea rungon malli. Sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Kelly Clarkson FI39608/13
Tyypiltään erittäin hyvä narttu, mutta on liian tukevassa kunnossa, hyvä koko. Hyvä pään
pituus ja yhtenäiset linjat, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, samoin

luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja hyvä rintakehä. Sopivat kulmaukset, löysät etuliikkeet,
lyhyt taka-askel. Valkoinen väri rinnassa häiritsee, hyvä käytös.
AVO H
VALIOLUOKKA
Blaaholms Rubin FI18988/17
Erittäin hyvän tyyppinen ja –kokoinen narttu, hyvät päänlinjat, mutta pää voisi olla hieman
pidempi, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät,
hyvä eturinta, runko ja kulmaukset. Hyvät joustavat liikkeet, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2
Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
Erittäin hyvän tyyppinen ja –kokoinen narttu, hyvät pään linjat ja pituus, mutta vahvuutta
saisi olla enemmän, oikea purenta, hieman avonaiset silmäluomet. Hyvä kaulalinja, hyvä
eturinta ja runko, pehmeä selkälinja. Hyvät kulmaukset, hyvä sivuaskel, edestä ahdas,
hieman nokinen väritys, hyvä käytös.
VAL ERI2
Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
Erittäin hyvän tyyppinen ja –kokoinen narttu, joka rungoltaan turhan pitkä. Hyvät pään
linjat ja pituus, alaleuka voisi olla hieman vahvempi, oikea purenta. Hyvä kaulalinja, sopiva
luusto, pystyt ranteet, hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko, pitkä lanneosa, etuasentoiset
lavat, hyvä polvikulma. Taka-askel saisi olla vahvempi, turhan nokinen väri, hyvä käytös.
VAL EH3
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Delilah FI41627/08
9 v veteraaninarttu, hyvä tyyppi ja koko, hyvä pään malli, hyvä kaulalinja, samoin luusto ja
käpälät. Hyvä eturinta, tilava runko, pitkä lanneosa. Ikä alkaa näkyä liikkeissä, hyvä
käytös.
VET H

