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Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Coladan Lemminkäinen FI18027/18
Tänään hieman pitkärunkoiselta ja pehmeä selkäiseltä vaikuttava uros, hyvä luusto, 
ulkokierteiset eturaajat. Eturinta saa kehittyä, komea pitkä pää, hyvät pään tasot, turhan 
runsaasti huulia, hyvät silmät, oikein asettuneet korvat. Pitkä lanne, lyhyt ja pysty lantio, 
kauniit tassut, hyvä rintakehän pituus, vaihtaa karvaa, kookas valkoinen rintamerkki, joka 
nousee leukaan asti. Liikkuu ikäiselleen ominaisella tavalla.
JUN EH1

Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
Erinomaiset mittasuhteet, kehitysvaiheessa oleva kevyehkö uros, eturinta saa kehittyä, 
hyvä kaula, olkavarsi saisi olla viistompi, rintakehä saisi olla pidempi. Lyhyt lantio 
seistessä ja liikkeessä, hyvä ylälinja, joskin nostaa häntää liian ylös. Hyvä pään pituus, 
hyvät yhdenmukaiset pään tasot, puutteellinen otsapenger, kauniit silmät, hyvät korvat, 
leikkaava purenta, mutta liikaa etuhampaita. Hyvä musta väri.
JUN H

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Erinomaista rotutyyppiä, hyvä pää, runko, luusto. Hyvä musta väri. Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-4

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Taliekin Elita One FI30652/17
JUN POISSA

VALIOLUOKKA

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Hyvin narttumainen, turhan kevyt rakenteinen narttu, hyvä pitkä pää, otsapenger saisi olla 
selvempi, hyvät pään tasot, hyvät silmät, oikea purenta. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, 
edestä hiukan epäpuhtaasti, olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvin kulmautunut takaa, 
erinomaisesti esitetty.
VAL ERI1 SA PN2

VETERAANILUOKKA



Grand Oak’s Scarlett O’Hara FI22372/10
Erinomaisella luustolla varustettu pitkärunkoinen narttu. Pitkä pää, erinomainen kuono, 
hieman takaluisu kallo. Erinomaiset raajat, kaunis takaosa, hieno mantteli väri, laadukas 
kokonaisuus.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET BIS-3-VET

Keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Bella FI10301/18
Kehitysvaiheessa oleva keskivahvalla luustolla varustettu, hieman niukasti kulmautunut, 
hyvin litteät varpaat. Pikkusievä pää, kookkaat korvat, hieman avoimet luomet, otsapenger
saa kehittyä. Liikkeessä hyvin kinner ahdas, tarvitsee aikaa.
PEN1 –

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Smalltall’s Heart Melt FI14287/17
Erinomaiset mittasuhteet, mutta valitettavan lyhyt ja pysty lantio. Hyvä pään pituus, 
hieman kyömy kuono, otsapenger saisi olla selvempi, hyvät tummat silmät. Kaunis kaulan 
kaari, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Eturinta saa kehittyä, kaunis keltainen 
väri. Pitäisi liikkua tehokkaammin, hienot tassut.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Pine Garden Indiana Jones FI14611/14
AVO POISSA

Red Rublev November Rain FI56153/15
Oikea koko, hyvä luusto, aavistuksen korkeuttaan pidempi. Maskuliininen pää, otsapenger 
saisi olla selvempi, kauniit tummat silmät, hyvä huulilinja. Erinomainen eturinta, kyynärät 
saisivat olla paremmin rungossa. Lyhyt ja pysty lanne, liikkuu ahtaasti ja voimattomasti 
takaa, häntä voisi olla suorempikin, kaunis tiikerijuovitus.
AVO EH1

NARTUT

VALIOLUOKKA

Red Rublev Never Never Land FI56149/15



Erinomainen koko ja mittasuhteet, kokoon riittävä luusto, riittävät kulmaukset edessä, 
hyvät takana, hieman lyhyt lantio. Kaunis nartun pää, joskin luomet voisivat olla tiiviimmät, 
kaunis kaula, hyvä rinta, kaunis juovitus. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
VAL ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

Sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Oikea koko ja mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään linjat, otsapenger saisi olla selvempi, 
hieman poskia, hyvät tiiviit luomet. Riittävästi kulmautunut edestä, hieman lyhyt ja pysty 
lantio, eturinta saa kehittyä. Kyynärpäät pitäisi olla paremmin kiinni rungossa, hyvä sininen
väri, palkinto hyvästä rotutyypistä.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
VET POISSA


