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Sininen

NARTUT

AVOINLUOKKA

Anselmi FI45501/14
Hyväntyyppinen narttu, hieman urosmainen pää, yhdensuuntaiset kuono ja kallon ylälinjat,
otsapenger voisi olla vähän selvempi. Hyvä kaula, etuosa saisi olla paremmin 
kulmautunut, hieman painuva selkä. Liikkuu löysästi edestä, hyvä luonne.
AVO EH1

Leevindane Jedi Princess Leia FI14959/17
Hieman pitkä ja kevytrunkoinen narttu, hyvät pään ylälinjat, mutta otsapenger voisi olla 
aavistuksen selvempi, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Kevyt runko, 
lanneosa voisi olla lyhyempi, liikkuu jäykästi takaa, hyvä luonne, taipumus nostaa häntä 
korkealle liikkeessä.
AVO EH2

Musta / harlekiini

UROKSET

VALIOLUOKKA

Genedda Égoïste FI55763/14
Erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, selvästi urosmainen pää, hyvät pään 
ylälinjat. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, tiivis runko, voisi liikkua tehokkaammin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Wunderkind-Mini-Schöntal Von Der Ofnethöhle FI27142/18
Hyväntyyppinen narttu, hyvä pään profiili, hyvä kaula, aavistuksen liikaa huulia. Hyvät 
rungon mittasuhteet, kohtuullisesti kulmautunut edestä ja takaa. Tiivis runko, hieman 
pehmeät välikämmenet, liikkuu hyvin.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Leevindane O’m Scarlett For You IKCA13299



Hyväntyyppinen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, otsapenger voisi olla hieman 
selvempi, muuten hyvät pään ylälinjat, vaaleat silmät. Hyvä kaula, saisi olla paremmin 
kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko, liikkuu hyvin.
AVO ERI1

Rosestar’s Time To Show FI11641/15
AVO POISSA

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
Erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, oikeat pään ylälinjat, hyvä huulikulma. 
Hyvä kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä runko, hyvä väritys, voisi liikkua
tehokkaammin.
AVO ERI2 SA PU3 SERTI

Danemate Aramis FI52508/15
Hyväntyyppinen uros, hieman raskas pää, oikea pään profiili. Hyvä kaula, etuasentoiset 
lavat, mutta hyvä eturinta, pehmeät välikämmenet, vankka runko. Takaosa saisi olla 
voimakkaammin kulmautunut, koira saisi liikkua tehokkaammin.
AVO ERI3

Euro Power James Bond FI20904/16
Erinomainen tyyppi, oikeat rungon mittasuhteet, kaunis pään profiili. Hyvä kaula, hieman 
etuasentoiset lavat ja pehmetä välikämmenet. Erinomainen runko, riittävät 
takakulmaukset, liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PU2

Orontius Yquem De Sautemes FI34563/15
Kevyt pitkärunkoinen uros, kevyet korvat, kuono-osa saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula, 
etuasentoiset lavat, kapea rintakehä, kevyt runko. Riittävät takakulmaukset, liikkuu lyhyellä
askeleella, hyvä väri, miellyttävä luonne.
AVO H

Red Rublev A Hard Day’s Night FI38471/16
Saisi olla rohkeampi luonteeltaan, raskas pää, hyvä kaula, hyvä eturinta. Kyynärpäät 
saisivat olla rungon myötäisemmät, pehmeät välikämmenet. Voimakas runko, riittävät 
takakulmaukset, saisi liikkua tehokkaammin.
AVO EH4

VALIOLUOKKA

Grand De Feld’s Uranus FI52956/16



Erinomainen tyyppi, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pään profiili. Kaunis kaula, hyvä 
ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, mutta hyvä eturinta. Riittävät takakulmaukset, hieman 
lyhyt rintakehä, turhan hoikassa kunnossa, mutta laadukas.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2

NARTUT

AVOINLUOKKA

Dogiwogin Isabella Rossellini FI30886/15
Erinomainen tyyppi, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pään profiili, ystävällinen ilme. Hyvä 
kaula, hyvät rungon mittasuhteet, riittävät kulmaukset edessä ja takana. Tiivis runko, 
liikkuu hyvin.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT

Grand De Feld’s Unik FI48427/16
Erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään profiili, kaunis kaula. Hieman 
etuasentoiset lavat, erinomainen eturinta, hyvät eturaajat, vahva runko, hyvät kulmaukset, 
liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

Great-Body’s Never Ending Story FI33280/16
Hyväntyyppinen sopusuhtainen narttu, hyvä pään profiili, kaunis kaula. Etuasentoiset 
lavat, hyvin kehittynyt eturinta, hieman pehmeät välikämmenet. Tiivis selkä, hieman lyhyt 
rintakehä, takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat, liikkuu löysästi edestä, miellyttävä
luonne.
AVO ERI3

Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
Voimakas narttu, aavistuksen urosmainen pää, saisi olla jalompi, hyvä pään profiili. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, vahva runko, saisi liikkua tehokkaammin. Ystävällinen 
luonne.
AVO ERI4


