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Keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Bella FI10301/18
7 kk, narttumainen, tyylikkäät ääriviivat, erinomaiset mittasuhteet, oikea purenta, kaunis 
maski melko yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät silmät, hieman suuret korvat. Jalo kaula, 
erinomainen eturinta, lupaava rungon malli, hyvin kulmautunut, lupaavat loistavat liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

AVOINLUOKKA

Red Rublev November Rain FI56153/15
2,5 v, urosmainen, neliömäinen vahvaluustoinen. Oikea purenta, melko hyvät pään linjat, 
hyvät korvat, erinomainen kaula ja säkä ja ylälinja. Hyvä rintakehän malli, niukahkot mutta 
tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä ylälinjalla, taka-askeleessa voisi olla aavistus 
lisää potkua, hyvä temperamentti.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

NARTUT

AVOINLUOKKA

Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
2,5 v, neliömäinen, vahva mutta jalo, kokonaisuutena erinomainen pää ja maski ja ilme, 
hyvä purenta. Erinomainen kaula, selvä eturinta ja säkä, tiivis runko, tasapainoiset riittävät 
kulmaukset, erinomaiset käpälät, liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA

VALIOLUOKKA

Euro Power J-Lo FI20898/16
2 v, erinomainen koko, vahvarakenteinen, neliömäinen, oikea purenta, oikeat pään linjat, 
pää voisi olla runkoon nähden vähän pidempi, hyvä maski. Erinomainen kaula ja säkä ja 
tiivis lanne, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 ROP



Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Suomalainen Voitto FI18038/17
1,5 v, vahvarakenteinen, suuri uros, erittäin voimakas sukupuolileima, oikea purenta, 
hieman vaaleat silmät, hyvät pään linjat, hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaulan pituus, 
ikään nähden hyvin kehittynyt runko, normaalisti kulmautunut. Liikkuu vähän kinner 
ahtaasti, hännän kiinnitys liikkeessä vähän matalalla, ystävällinen luonne.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Utön Vartija FI39031/16
Vajaa 2 v, keskikokoinen, keskivahva rakenteinen, ok mittasuhteet, oikea purenta, pää 
voisi kokonaisuutena olla hieman pidempi, erinomaiset korvat ja kaula ja säkä. 
Tasapainoisesti kulmautunut, rintakehä saa vielä täyttyä, liikkuu hyvin.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
3-vuotias, suuri vahva neliömäinen ja tyylikäs uros, hyvä purenta, kuono-osa voisi olla 
aavistuksen pidempi, erinomaiset pään linjat. Upea ryhti, hyvin kehittynyt runko, oikein 
kulmautunut, tiivis rakenteinen, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Crazy Daisy Von All-Sternberg FI44084/17
1 v, pienehkö, neliömäinen hyvin narttumainen, riittävä luusto, oikea purenta, pää saisi olla
kokonaisuutena pidempi, yhdensuuntaiset linjat päässä. Hyvä kaula, selvä säkä, lupaava 
eturinta, normaalisti kulmautunut. Taka-askel voisi olla hieman jäntevämpi tässä 
vaiheessa, liikkeessä aavistuksen takakorkea.
JUN EH2

Doggimainen Suomalainen Unelma FI18033/17
1v 4 kk, keskikokoinen, vahvarakenteinen, silti narttumainen, oikea purenta, aavistuksen 
kyömy kuonon selkä, hyvät silmät ja korvat ja pään kokonaispituus. Hyvä kaula, selvä 
säkä, tiivis lanneosa, hyvin kulmautunut. Liikkuu melko kinner ahtaasti ja liikkeessä 
hännän kiinnitys hieman matala, hyvä luonne.
JUN ERI1

AVOINLUOKKA

Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15



2 v, erinomainen koko, neliömäinen, hyvä luusto, epätasainen purenta, melko hyvät pään 
linjat. Erittäin hyvä kaula, selvä säkä, pitkä hyvä rintakehä, tiivis lanneosa, tasapainoisesti 
kulmautunut. Ok liikkeet, takapotkua voisi olla enemmän.
AVO EH2

Grande Gremin’s Happy Ending FI32320/16
2 v, neliömäinen pikkusievä narttu, hyvä purenta, melko yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät
silmät ja korvat. Jalo kaula, hyvä eturinta, riittävä luusto, hyvin kulmautunut. Koiralla 
taipumusta peitsaamiseen, kun koira ravaa niin askelmitta ok.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP

VALIOLUOKKA

Amanda FI45502/14
3,5 v, narttumainen, neliömäinen, keskivahva rakenteinen, ok purenta, melko 
yhdensuuntaiset pään linjat, erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko, hieman suora 
olkavarsi, takaa hyvin kulmautunut. Taka-askel voisi olla aavistuksen pidempi, muuten 
joustavat hyvät liikkeet.
VAL ERI1 SA PN2

Doggimainen Täti Monika FI46243/14
3,5 v, suurehko vahvarakenteinen narttu, riittävä pään pituus, linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta. Erittäin hyvä kaula ja eturinta, suora polvi, edestä 
normaalisti kulmautunut, tiivis lanneosa. Taka-askel jää osin rungon alle, hyvä luonne.
VAL ERI2

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Doggimainen
Kaksi urosta ja kaksi narttua, ryhmä mittasuhteiltaan oikeita ja sukupuolileimaltaan selviä 
doggeja. Hyväilmeiset päät, erinomaiset luustot ja luonteet, onnea kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-3-KASV.

Musta / harlekiini

EI OSALLISTUJIA


