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Keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
7 kk vanha, ikäisekseen hyvin tasapainoisesti kehittynyt, tyylikäs narttupentu. 
hyvänmallinen pää, hyvin kiinnittyneet korvat, hyvät pään linjat, hyvä huulikulma. 
Tasapainoiset kulmaukset, hyvänmallinen ja vahvuinen rintakehä, hyvä luusto ja käpälät. 
Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askeleella.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Smalltall’s Heart Melt FI14287/17
20 kk vanha, ikäisekseen hyvin tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, jolla hyvän pituinen ja
mallinen pää, hyvät pään linjat, kuononselkä voisi olla suorempi, riittävä otsapenger. 
Tyylikäs kaula, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvän mallinen ja vahvuinen 
rintakehä, hyvä luusto, eturinta saa täyttyä. Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, hieman 
jyrkkä lantio, saisi liikkua tehokkaammalla taka-askeleella.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI

AVOINLUOKKA

Danemate Aramis FI52508/15
Hyvät mittasuhteet omaava, vankkarunkoinen uros, jolla hyvän pituinen ja hyvän mallinen 
pää, hyvä leveä kuono-osa, joka saisi olla suorempi, niukka otsapenger, hieman vaaleat 
silmät, hieman roikkuva alaluomi häiritsee ilmettä, toivoisin selkeämmän maskin. Hyvä 
viisto lapa, hieman pysty olkavarsi, hyvän mallinen ja vahvuinen rintakehä, eturinta saisi 
olla vahvempi. Hyvä luusto ja käpälät, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu löysästi edestä, saisi 
liikkua tekokkaammalla taka-askeleella.
AVO EH1

Orontius Yquem De Sauternes FI34563/15
2 vuotias, hyvin elegantti pitkänmallinen uros, jolla hyvänpituinen pää, missä hyvät pään 
linjat, hyvä kuono-osa, mutta turhan kuivat huulet. Tyylikäs kaula, hyvä viisto lapa, turhan 
pysty olkavarsi, hyvänmallinen rintakehä, saa vielä voimistua ja syventyä, turhan pitkä 
lanneosa, hyvät käpälät. Liikkuu hieman korkealla askeleella, tarvitsee runsaasti aikaa 
kehittyäkseen.
AVO H

VALIOLUOKKA



Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Erinomaista tyyppiä edustava, hyvä tasapainoinen maskuliininen uros, jolla hyvänmallinen 
pää, hyvät päänlinjat, hyvä vahva kuono-osa, hyvä huulikulma, kauniit tummat silmät. 
Tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen rintakehän vahvuus, 
hyvä eturinta ja luusto. Liikkuu tasapainoisesti ja yhdensuunaisesti.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1

Samuraiwood’s Kovalchuk FI31237/15
Maskuliininen vahva uros, jolla maskuliininen pää, hyvät päänlinjat, tiukka otsapenger, 
hyvä vahva kuono-osa, turhan löysät huulet häiritsevät sivuprofiilia. Hyvä kaula, eturinta 
saisi olla täyteläisempi. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä sivuaskeleella.
VAL ERI2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Maya FI21669/17
15 kk vanha, hyvin tasapainoisesti kehittynyt, feminiininen narttu, jolla hyvän pituinen pää, 
niukka otsapenger, kauniit tummat silmät, hyvä huulikulma. Tyylikäs kaula, tasapainoiset 
kulmaukset, ikään nähden hyvin kehittynyt rintakehä, riittävä luusto. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti, hyvällä maatavoittavalla tasapainoisella askeleella.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT

AVOINLUOKKA

Dogiwogin Isabella Rosellini FI30886/15
Feminiininen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hyvän pituinen pää, kauniit tummat 
silmät, riittävän vahva kuono-osa, toivoisin kuivemman huulipussin. Tyylikäs kaula ja 
ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvänmallinen rintakehä, eturinta saisi olla paremmin 
täyttynyt, riittävä luusto. Liikkuu kapeasti takaa, tasapainoisella sivuaskeleella.
AVO ERI2

Grandman’s Karelian After Sun FI39178/16
Pienehkö, lähes neliömäinen narttu, jolla hyvän pituinen pää, hyvä vahva kuono-osa, 
turhan vaaleat silmät, riittävä huulikulma, hyvä viisto lapa. Hieman pysty olkavarsi, 
hyvänmallinen ja vahvuinen rintakehä, sopusuhtainen luusto, hyvät käpälät, eturinta saa 
täyttyä vielä. Liikkuu tasapainoisesti.
AVO EH3

Great-Body’s Now And Forever Tiger Princess FI33281/16
2 vuotias, vielä kovin ilmavan vaikutelman antava nuori narttu. Hyvänpituinen pää, missä 
hyvät päänlinjat, hyvä huulikulma, turhan löysä huulipussi. Vielä kovin elegantti kaula, 
niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvänmallinen rintakehä saa vielä voimistua ja 
syventyä, riittävä luusto. Liikkuu hieman kapeasti takaa, saa vielä tiivistyä, tarvitsee aikaa.
AVO EH4

Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
Hyvin tasapainoinen ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla hyvänmallinen ja pituinen 
pää, hyvä vahva kallo-osa, hyvä huulikulma. Tyylikäs kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut 



edestä ja takaa, hyvän vahvuinen rintakehä. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja tasapainoisesti, 
hieman nokisuutta raajoissa.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP

VALIOLUOKKA

Great-Body’s Last But Not Least FI54442/14
Hyvät mittasuhteet omaava tasapainoinen feminiininen narttu, hyvän pituinen pää, 
aavistuksen takaluisu kallo, kauniit tummat silmät, hyvä vahva kuono-osa, melko 
voimakkaat huulet. Hyvä viisto lapa, hieman pysty olkavarsi, hyvän vahvuinen ja mallinen 
rintakehä, hyvä luusto, liikkuu tasapainoisesti mutta hieman takakorkea liikkeessä. Karva 
ei tänään parhaassa kunnossa.
VAL ERI2 SA PN4

Great-Body’s Lucky Star FI54446/14
Tasapainoinen, melko lyhytrunkoinen elegantti narttu, jolla hyvän pituinen pää, hyvät 
päänlinjat, hieman niukka otsapenger, hyvä vahva kuono-osa, elegantti kaula. Riittävästi 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvänmallinen rintakehä, hieman niukka luusto. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti ja tasapainoisesti.
VAL ERI1 SA PN3

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Hoppingham’s Take Me To Your Heart FI36319/17
Vuoden ikäinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt tasapainoinen uros, hyvän pituinen pää, hyvä
otsapenger, hieman turhan löysä huulipussi. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä kaula ja 
ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto, liikkuu hieman kapeasti takaa,
hyvin sivusta, hieman iloinen häntä, kuten koko iloinen nuorimies.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Erinomaista tyyppiä edustava maskuliininen hyvin kehittynyt nuori uros. Maskuliininen pää,
hyvä otsapenger, hieman löysä huulipussi, tyylikäs kaula ja ylälinja. Hyvän mallinen 
eturinta, liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, hyvällä maatavoittavalla askeleella, hyvä 
musta väri.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA



Hoppingham’s Love Me Tender Love Me Dear FI36320/17
Vuoden ikäinen, hyvät mittasuhteet omaava erinomaista tyyppiä edustava nuori narttu, 
jolla hyvän pituinen pää, tyylikäs kaula ja ylälinja. Hyvä viisto lapa, hyvänmallinen 
rintakehä, eturinta saa täyttyä, hyvä luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askeleella, 
käpälät saisi olla tiiviimmät.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

NUORTENLUOKKA

Taliekin Elita One FI30652/17
17 kk vanha, erinomaiset mittasuhteet omaava, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori narttu, 
hyvän pituinen ja mallinen pää, hieman löysät huulipussit. Hyvä viisto lapa, hieman pysty 
olkavarsi, hyvänmallinen & vahvuinen rintakehä, eturinta saa täyttyä, hieman niukka 
luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä tasapainoisella askeleella.
NUO ERI1 SA PN4

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Helleborine FI29437/15
Vahva narttu, jolla vahva hieman maskuliininen pää, hyvä pituus, aavistuksen takaluisu 
kallo, niukka otsapenger, hyvä vahva kuono-osa. Hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, hieman niukka eturinta, hyvä luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hieman jyrkkä lantio
joka korostuu liikkeessä.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT

VETERAANILUOKKA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
Hyväkokoinen ja hyväkuntoinen veteraaninarttu, päänlinjat saisi olla yhtenäisemmät, 
niukka otsapenger ja vahva kuono-osa ja huulikulma, hieman pienet silmät. Hyvä kaula ja 
ylälinja, vahva rintakehä ja eturinta, turhan pitkä lanneosa, hyvät käpälät, hyvä varma 
liikunta.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

Sininen

NARTUT

AVOINLUOKKA

Anselmi FI45501/14
4 vuotias, hyvät mittasuhteet omaava tasapainoinen narttu, hyvänpituinen vahva pää, 
niukka huulikulma, pienet hampaat, hyvä kaula, hyvä viisto lapa, hieman pysty olkavarsi. 
Hyvämallinen ja vahvuinen rintakehä, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä luusto. Liikkuu 
hieman kapeasti edestä, hyvin takaa.
AVO ERI1


