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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Red Rublev All About Me FI38468/16
1 v 8 kk, kookas, oikeat mittasuhteet, oikeat pään linjat, kuono-osa voisi olla täyteläisempi 
ja huulet tiiviimmät, hieman avonaiset alaluomet. Hyvä runko ja säkä, hyvä luusto, eturinta 
ja kulmaukset, erinomaiset käpälät, raamikas nuori mies. Liikkuu yhdensuuntaisesti, 
riittävällä sivuaskeleella, hyvä karvapeite, rauhallinen esiintyjä.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Danemate Aramis FI52508/15
2 vuotias, mittasuhteiltaan erinomainen, pään linjat voisi olla yhdensuuntaisemmat, hyvä 
huulikulma, hieman avoimet alaluomet, hyvät korvat, kaunis kaula, hyvä säkä ja rungon 
syvyys. Eturinta saa vielä voimistua, hyvä raajaluusto, hyvin kulmautunut takaa, saisi olla 
tehokkaampi taka-askel, mutta kehä on kovin pieni, rauhallinen esiintyjä. Hyvä karvapeite, 
oikeat raamit, mutta tarvitsee vielä miehistyä.
AVO ERI2 SA PU3

Euro Power James Bond FI20904/16
2-vuotta, erinomaiset mittasuhteet, oikeat pään linjat, hyvä huulikulma, kookkaat oikea-
asentoiset korvat, tyylikäs kaula, säkä saisi olla selvempi. Hyvä runko, raaja-luusto ja 
eturinta, tasapainoisesti, mutta hieman niukasti klulmautunut, takaliike saisi olla 
tehokkaampaa, mutta kehä on pieni, yhdensuuntainen edestakaisin. Hyvä karvapeite, 
rauhallinen esiintyjä.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
1v 8 kk, hyvin kaunislinjainen nuori narttu, jolla kauniit yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvä 
huulikulma, hieman avoimet alaluomet. Kaunis kaula, hyvä säkä, eturinta ja runko sekä 
raajaluusto, hiven pitkä lanneosa, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin joka 
suunnasta, kaunis tasapainoinen kokonaisuus, tiiviit korkeat hyvät käpälät, hyvä 
karvapeite ja rauhallinen käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP-2

AVOINLUOKKA

Danemate Athena FI52506/15



2 vuotias,hieman pitkärunkoinen narttu, oikeat päänlinjat, riittävä kuonon vahvuus, hyvät 
korvat ja huulikulma, hieman avoimet alaluomet. Kaunis kaula, hyvä säkä, pitkä syvä 
rintakehä, riittävä eturinta, pitkä lanneosa, hyvä raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut. 
Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, hieman löysästi edestä, aavistuksen takakorea ajoittain, 
hyvät käpälät ja karvapeite.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT

Musta / harlekiini

UROKSET

VALIOLUOKKA

Genedda Égoïste FI55763/14
VAL POISSA

VETERAANILUOKKA

Rosestar’s Future Faustino FI18778/10
VET POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Rosestar’s Zanthe FI36054/17
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Leevindane I’m Scarlett For You A13299
22 kk vanha, hyvin tasapainoisesti rakentunut nuori narttu, jolla oikeat yhdensuuntaiset 
pään linjat, otsapenger voisi olla hieman korostuneempi, hyvä purenta, turhan vaaleat 
silmät. Tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, rintakehä saa vielä syventyä ja eturinta voimistua, 
riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautunut. Erinomaisessa lihaskunnossa, liikkuu hyvin 
joka suunnasta, hyvin tasapainoinen kokonaisuus, toivottavasti saa vielä runkoa lisää, 
miellyttävä rauhallinen käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

AVOINLUOKKA

Genedda Fleur De L’Rose FI19220/15
3 vuotias, pitkärunkoinen narttu, yhdensuuntaiset päänlinjat, mutta otsapenger voisi olla 
voimakkaampi ja kuono pidempi, hyvä purenta ja korvat ja huulikulma. Kovin kapea runko 
ja puutteellinen eturinta, lyhyt rintakehä ja pitkä lanneosa, hyvä rintakehän syvyys, hyvin 
kulmautunut takaa, niukasti edestä, tähän kokoon raajaluusto voisi olla enemmän, 



taipumus peitsata, ravissa riittävä taka-askel, edestä kovin löysä. Harlekiiniväritys saisi olla
parempi, ystävällinen miellyttävä käytös, tiivis hyvä karvapeite.
AVO H

Sininen

NARTUT

PENTULUOKKA

Leevindane A Kiss From A Rose Whit Bonel A34229
8 kk vanha, Oikeat mittasuhteet, hyvä purenta, hyvät pään linjat, kuono-osa saisi olla 
hiukan pidempi, mutta siinä on hyvä vahvuus, hyvät korvat. Kaunis kaula, vielä kovin tyhjä 
eturinta, säkä saa voimistua, hyvin kulmautunut takaa, hyvässä lihaksikkaassa kunnossa 
esitetty. Liikkuu hyvin takaa, vielä löysästi edestä, hyvät käpälät, miellyttävä käytös, 
esitetään hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

VETERAANILUOKKA

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomaisessa kunnossa esitetty upea veteraani, hienot yhdensuuntaiset pään linjat, 
hieman poskia, kaunis huulikulma, hyvät tiiviit silmäluomet. Erinomainen runko, ylälinja ja  
raajaluusto, tasapainoisesti kuomautunut, hienot tiiviit käpälät, hyvä eturinta, kaunis 
ylälinja, kantaa itsensä hienosti. Liikkuu erinomaisen hyvin, kunniaksi omistajalleen.
VET ERI1 SA PU1 ROP ROP-VET BIS-1-VET

NARTUT

AVOINLUOKKA

Anselmi FI45501/14
3,5 vuotias, erinomaiset mittasuhteet, hieno oikeanlinjainen pitkä pää, hammasrivi voisi 
olla tasaisempi, kookkaat lentävät korvat, hyvät silmät. Kaunis kaula ja säkä, riittävä runko 
ja eturinta, hieman kuroutuva alalinja, hyvä luusto, tasapainoiset kulmaukset, tiiviit hyvät 
käpälät, erinomaisessa lihaskunnossa. Takaliike voisi olla tehokkaampaa, mutta kehä on 
pieni, liikkuu yhdensuuntaisesti edestakaisin, hyvä karvapeite, kaunis sininen väri.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP


