30.7.2017 Pori Kv
tuomari: Unto Timonen
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Allegro FI35744/16
Vahvaluustoinen juniori uros, hyvä pään sivuprofiili, runsaat huulet, voisi olla tiiviimmät
silmäluomet. Riittävästi kulmautunut etuosa, hyvä rungon muoto, hyvä kinnerkulma.
Etuliike voisi olla vakaampi, toivoisin sille varmemman luonteen.
JUN T
NUORTENLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Tasapainoinen, vahvaluustoinen nuori uros, hyväpiirteinen pää, runsaat huulet. Vahva
kaula, hyvä eturinta, erinomainen runko, ylälinja, riittävästi kulmautunut takaosa.
Takaliikkeessä voisi olla hieman enemmän työntö voimaa.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT VACA
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s I’m Rumor Hot Rumor FI28764/15
Hyvä koko, mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, runsaat huulet. Vahva kaula, erinomainen
eturinta, vahva runko, hyvä ylälinja, polvi- ja kinnerkulma voisi olla voimakkaampi.
Komeasti esitetty häntä, hyvä sivuliike.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Ritzypal’s Funny Side Up FI37410/14
VAL POISSA
Sardi’s Secret Agent 007 At Hoppinghams FI24384/14
Hyvä koko, mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula. Pysty olkavarsi, erinomainen
runko, ylälinja, vahvaluustoiset raajat, leveä reisi. Hyvä kinnerkulma, liikkuu hyvin sivulta.
VAL ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA CACIB VSP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Edeline FI15723/11
Hyvä luustoinen narttu, hyvä pään sivuprofiili, runsaat huulet, reilusti kaulanahkaa. Vahva
kaula, hyvä eturinta, täyteläinen runko, hyvä ylälinja. Leveä reisi, pitkä sääriosa, liikkeessä
saisi olla enemmän voimaa, etuliike voisi olla vakaampi.

AVO H
Hoppingham’s I’m Gossip Hot Gossip FI28768/15
Tasapainoinen, vahvaluustoinen narttu, ok mittasuhteet, erinomainen pää, vahva kaula.
Hyvä eturinta, erinomainen runko, ylälinja, leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu
erinomaisesti sivulta, huolimaton etuliike.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA CACIB ROP
Red Rublev Lollipop FI38406/13
Vahvarunkoinen narttu, jolla ok mittasuhteet, hyväpiirteinen pää, avoimet silmäluomet.
Vahva kaula, hyvä eturinta, hieman kapea etuosa, hyvä ylälinja, leveä reisi, riittävä
kinnerkulma. Liikkuu hyvin, joskin takaliikkeessä voisi olla enemmän työntövoimaa.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Hoppingham’s I’m Whisper Hot Whisper FI28766/15
Hyvä koko, vahva luusto, hyvä pään sivuprofiili, runsaat huulet, vahva kaula, hieman pysty
olkavarsi. Täyteläinen runko, riittävä kinnerkulma, takaliikkeessä voisi olla enemmän
työntövoimaa ja etuliike vakaampi.
VAL ERI2 SA PN3
Red Rublev Being Me FI16480/15
Hyvä tyyppi, vahvaluustoinen narttu, erinomainen pää, vahva kaula, hyvä niskan kaari,
hyvin muotoutunut etuosa. Erinomainen runko, ylälinja, hyvät raajat, leveä reisi, hyvä
kinnerkulma. Liikkuu hyvin sivulta.
VAL ERI1 SA PN2 VACA

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Jussarön Vartija FI39029/16
Vahvaluustoinen juniori uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, runsaat huulet.
Vahva kaula, erinomainen eturinta, hyvät raajat, erinomainen runko, ylälinja, hyvä reisi ja
kinnerkulma, liikkuu sivulta hyvin.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
NUORTENLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Kookas, vahvaluustoinen uros, hyväpiirteinen pää, runsaat huulet, vahva kaula, tyylikäs
niskan kaari. Erinomainen eturinta, runko, ylälinja, hyvät raajat, leveä reisi. Riittävä
kinnerkulma, liikkuu hyvin sivulta.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA

AVOINLUOKKA
Nordic Giant’s Hot Gibson Guitar SE10433/2016
Vahvaluustoinen uros, maskuliininen pää, runsaat huulet, vahva kaula. Erinomainen
eturinta, rungoltaan vielä kevyt, hyvä ylälinja, leveä reisi. Pitkä sääriosa, hyvä sivuliike.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
C’mon Please Be My Star FI46582/13
Erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, runsaat huulet. Vahva
kaula, tyylikäs niskan kaari, erinomainen eturinta, hyvät raajat, erinomainen runko, ylälinja.
Leveä reisi, hyvä kinnerkulma, liikkuu erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Vergilius FI56907/08
9 v, veteraani uros, hyvässä kunnossa, vahva uroksen pää, hyvä kaula. Erinomainen
eturinta, hyvät, vahvat raajat, erinomainen runko, ylälinja. Leveä reisi, hyvä kinnerkulma,
liikkuu rodunomaisesti ikäisekseen.
VET ERI1 SA PN4 VSP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Perfect Sunshine Impressive Illusion FI34918/16
Hyvä tyyppinen juniori, jolla vahva raajaluusto, tyylikäs pää, vahva kaula, kaunis niskan
kaari. Hyvin muotoutunut etuosa, erinomainen runko, ylälinja, leveä reisi, voimakas
kinnerkulma. Liikkuu hyvin sivulta, vielä huolimaton etuliike.
JUN ERI1 SA PN4
Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
Tasapainoinen, vahva luustoinen juniori narttu, hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula, kaunis
niskan kaari. Erinomainen eturinta, täyteläinen runko, hyvä rungon syvyys, leveä reisi,
hyvä kinnerkulma, hyvä sivuliike.
JUN ERI2 SA
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
Hyvän tyyppinen nuori narttu, hyväpiirteinen pää, vahva kaula. Erinomainen eturinta,
runko, ylälinja, hyvät raajat sekä kulmaukset. Erinomainen reiden leveys, liikkuu
erinomaisesti.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
AVOINLUOKKA

Jättiläisen Illusia Pink FI33033/15
Vahvaluustoinen, hyvän tyyppinen narttu, hyvä pään sivuprofiili, hyvä täyteläinen eturinta.
Vahva kaula, joka liittyy hyvin runkoon, täyteläinen runko, hyvä rinnan syvyys, erinomainen
ylälinja. Leveä lantio, samoin reisi, voimakas kinnerkulma, liikkuu erinomaisesti.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI VACA
Mi’havana Independence FI55909/12
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Hoppingham’s Rhythm’n Diamonds FI44081/14
Erinomainen tyyppi, mittasuhteet. Erinomainen pää, tyylikäs niskan kaari, erinomainen
eturinta, vahva raajaluusto, hyvät käpälät. Täyteläinen runko, hyvä rinnan syvyys,
erinomainen ylälinja, hyvä reisi ja kinnerkulma. Liikkuu erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
Vahvaluustoinen narttu, hyvä pään sivuprofiili, runsaat huulet, hyvin kulmautunut etuosa,
hyvä eturinta. Erinomainen runko, hyvä ylälinja, hyvä lantio, leveä reisi ja hyvä
kinnerkulma. Liikkuu hyvin, joskin takaliikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa.
VAL ERI2 SA
VETERAANILUOKKA
Dogiwogin Ft Jatoria FI57894/08
9 v. veteraani narttu, erinomainen pään sivuprofiili. Tyylikäs kaula, erinomainen eturinta,
täyteläinen runko, hyvä ylälinja, hyväluustoiset raajat, hyvät käpälät, hyvä reiden leveys.
Hyvä kinnerkulma, liikkuu hyvin ikäisekseen.
VET ERI1 SA ROP-VET
Hoppingham’s Lessor Jersey FI45527/08
10 v veteraani, vahvarunkoinen, hyvä piirteinen pää, vahva kaula, hyvä eturinta. Hyvät
raajat, hyvä ylälinja, hieman niukka polvikulma. Liikkuu reippaasti.
VET ERI2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
Ryhmä koostuu neljästä eri yhdistelmästä. Hyvät pään sivuprofiilit, hyvät raajaluustot,
täyteläiset eturinnat. Erinomaiset rungot ja ylälinjat, hyvin kulmautuneet takaosat, ryhmä
liikkuu hyvin.
KASV1 KP ROP-KASV.

Sininen
UROKSET

JUNIORILUOKKA
Genedda Grand Prix FI48181/16
Vahvaluustoinen juniori uros, hyvä pään sivuprofiili, suuret huulet, vahva kaula, tyylikäs
niskan kaari. Hyvä eturinta, pysty olkavarsi, ikäisekseen hyvin muotoutunut runko, hyvä
rinnan syvyys, hyvä ylälinja seistessä, liikkeessä vielä pehmeyttä. Hyvä reisi, korkea
kinner, hyvä sivuliike.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Be Finnish Golden Boy Linden River FI13880/17
Vahvaluustoinen uros, hieman syvä ja leveä kallo-osa, runsaat huulet. Vahva kaula, hyvin
muotoutunut etuosa, hyvä rungon muoto, vielä hieman pehmeä ylälinja, hyvä reisi ja
kinnerkulma, hyvät käpälät. Tiputtaa etuosan liikkeessä.
NUO EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Hello Kitty FI32321/16
Hyvän tyyppinen juniori narttu, joka vielä antaa ilmavan yleisvaikutelman, hyvä pään
sivuprofiili. Kaunis niskan kaari, hyvin muotoutunut etuosa, hyvät raajat, hyvä ylälinja.
Hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin sivulta.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Grandisons Kinetic Energy SE55285/2014
Hyvän tyyppinen narttu, ok mittasuhteet, erinomainen pää, hyvä kaula. Erinomainen
eturinta, erinomainen runko, ylälinja, rinnan syvyys. Leveä reisi, hyvä kinnerkulma, liikkuu
hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA CACIB ROP
VALIOLUOKKA
C’mon One And Only FI50958/13
Vahvarunkoinen narttu, jolla hyvä raajaluusto, hyvä pään sivuprofiili. Vahva kaula, hyvin
kulmautunut etuosa, hyvä etuosa, erinomainen ylälinja. Hyvä reiden leveys, hyvä
kinnerkulma, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN2 VACA
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
8 v veteraani narttu, joka on hyvässä näyttelykunnossa. Hyvä pää, vahva kaula, joka liittyy
kauniisti runkoon, erinomainen eturinta, runko, ylälinja. Hyväluustoiset raajat, hyvin
kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin ikäisekseen.

VET ERI1 SA PN3 ROP-VET

