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musta / harlekiini

UROKSET

BABYLUOKKA

Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
6 kk, hyvä rakenteinen lupaava urospentu, jolla hyvä luuston vahvuus ja sukupuolileima. Jo lähes 
yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, kuono saa vielä vahvistua, hyvä 
huulikulma. Kaunis kaula, lupaava runko, tasapainoiset kulmaukset, iän mukaiset sujuvat liikkeet, 
miellyttävä käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

Doggimainen Suomenleijonavartija FI39023/16
6 kk, vielä kovin kevyt ja ilmava kokonaisuus. Hyvä rungon pituus, pää saa vielä kauttaaltaan 
kehittyä, niukasti huulia. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, kevyet hieman pomppivat 
liikkeet, tarvitsee runsaasti aikaa. Miellyttävä käytös.
PEN2 

Doggimainen Tauvon Vartija FI39028/16
PEN POISSA

NARTUT

BABYLUOKKA

Grande Gremin’s I Will Be Your Star FI36308/16
PEN POISSA

Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
6 kk, hyvin kehittynyt narttupentu, jolla hyvä luusto vahvuus. Erinomainen pään pituus ja lähes 
yhdensuuntaisin tasoin, hyvä huulikulma, hieman avoimet luomet. Hyvä kaula, riittävät kulmaukset,
pyöristää tänään lanneosaansa. Hieman alhainen hännän kiinnitys, pentumaiset vakaat liikkeet, 
miellyttävä käytös.
PEN1 KP VSP-PEN

PENTULUOKKA

Finskilän Bouncemeister Rr FI29007/16
7 kk, hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuuden omaava narttupentu. Hyvä pään pituus, otsapenger 
saisi olla selvempi, jo lähes yhdensuuntaiset tasot, toivoisin selvemmän huulikulman. Kaunis kaula 
ja ylälinja, runko saa vielä täyttyä. Miellyttävä luonne.
PEN1 KP PNP2



sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

Grande Gremin’s Happy Pavelon FI32315/16
8 kk, hyvät mittasuhteet, sivuprofiili ja riittävä luuston vahvuus. Riittävän pitkä pää, jossa tasot 
saavat vielä kehittyä, loiva otsapenger, riittävä huulet. Hyvä kaula, eturinta ja runko tarvitsee aikaa. 
tasapainoiset kulmaukset, liikkuu vielä kovin löysästi korkealla askeleella. Miellyttävä käytös.
PEN1

sininen

NARTUT

BABYLUOKKA

Doggimainen Märketin Vartija FI39032/16
5 kk, lupaava narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, riittävä luuston vahvuus. Hyvä pään pituus, jo 
lähes yhdensuuntaiset tasot, riittävät huulet, runko vielä kovin kesken. Tasapainoiset kulmaukset, 
liikkuu sivulta katsoen hyvin, valitettavan ahtaasti takaa. Hyvä käytös.
PEN1

keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Samdice Overdrive FI34826/16
8 kk, lupaavat mittasuhteet ja luusto vahvuus, jo lähes yhdensuuntaiset pään tasot, riittävä pään 
pituus, erinomainen huulikulma. Kaunis kaula, eturinta tarvitsee aikaa, tasapainoiset kulmaukset. 
Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, muutoin vielä pentumaiset liikkeet, erinomainen luonne.
PEN1 KP VSP-PEN

NARTUT 

PENTULUOKKA

Ferrero Of Xantharpyia MET.DOG827/16
8 kk, Erinomaisen tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, lupaava narttupentu. Hyvät pään tasot, kuono 
tarvitsee aikaa, erinomaiset huulet, melko tiiviit luomet. Kaunis kaula, lupaava eturinta ja rintakehä,
tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Iän mukaiset tasapainoiset liikkeet. Erinomainen luonne.
PEN1 KP ROP-PEN RYP2


