
11.12.2016 Lahti, pentunäyttely
tuomari: Jouni Nummela

keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Samdice Overdrive FI34826/16
Kookas, erittäin hyvän tyyppinen, vahvaluustoinen pentu. Hyvä pään profiili, ilmettä häiritsee 
hieman punertavat silmät & hieman löysät suun pielet. Hyvin kehittynyt eturinta, hyvin 
kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Tässä vaiheessa vielä hieman pehmeä selkä, Avoin ja 
ystävällinen luonne, liikkuu sujuvasti joustavalla askeleella, varsin näyttävä kokonaisuus.
PEN1 KP VSP-PEN

NARTUT

BABYLUOKKA

Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
PEN POISSA

PENTULUOKKA

Ferrero Of Xantharpyia MET.DOG827/16
Hyvän kokoinen, erittäin hyvän tyyppinen, vahva luustoinen pentu. Feminiininen pää, kuononselkä 
ei aivan suora, hyvin kehittynyt eturinta jo nyt. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja & raajojen kulmaukset. 
Avoin, ystävällinen ja tarkkaavainen esiintyminen, erittäin näyttävät liikkeet, hyvällä 
askelpituudella.
PEN1 KP ROP-PEN RYP1

musta / harlekiini

UROKSET

BABYLUOKKA

Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Sopivan kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet & luuston vahvuus. Hyvä pään profiili, ikäisekseen 
hyvin kehittynyt eturinta, hyvä ylälinja, hieman laskeva lantio, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, 
hyväkuntoinen karvapeite. Avoin & itsevarma esiintyminen, liikkuu sujuvasti, joustavalla 
askeleella, hieman lanneosaa köyristäen.
PEN1 KP ROP-PEN

Doggimainen Tauvon Vartija FI39028/16
PEN POISSA



Grande Gremin’s I Hate To Dance FI36301/16
Sopivan kokoinen, sopivat rungon mittasuhteet & luuston vahvuus, voisi esiintyä hieman 
vapaammin. Ikään sopiva eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet, hyvä luustoiset raajat. Hyvä 
ylälinja, joskin hieman laskeva lantio, hyvä alalinja, ystävällinen, mutta hieman rauhaton olemus. 
Liikkuu joustavalla askeleella, jossa askelpituus voisi olla hieman pidempi.
PEN2 KP

NARTUT

BABYLUOKKA

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

Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
Erittäin hyvän kokoinen & tyyppinen, hyvä luustoinen pentu. Hyvä pään profiili, jossa ilmettä 
häiritsee turhan avoimet silmäluomet. Hyvin kehittynyt eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä 
ylälinja, joskin hieman turhan laskeva lantio. Hyväkuntoinen karvapeite, avoin ja ystävällinen 
luonne. Liikkuu joustavalla askeleella, joskin taka-askel jää rungon alle.
PEN1 KP VSP-PEN

PENTULUOKKA

Finskilän Bouncemeister Rr FI29007/16
Hyvän kokoinen, sopivat rungon mittasuhteet & luuston vahvuus. Feminiininen pää, joka voisi olla 
vankempi, ikään sopiva eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa, kääntää 
takaraajoja ulospäin. Avoin ja ystävällinen luonne, liikkuu joustavalla askeleella, hieman lanneosaa 
köyristäen.
PEN1

sininen

NARTUT

BABYLUOKKA

Doggimainen Märketin Vartija FI39032/16
Hyvän kokoinen, vielä kevyehkö, hyvän tyyppinen pentu. Sopivat rungon mittasuhteet & raajojen 
luusto, iän mukainen eturinta. Hyvä ylä- ja alalinja, sekä raajojen kulmaukset. Avoin ja ystävällinen,
mutta tulisi esiintyä vapautuneemmin. Liikkuu joustavalla askeleella, mutta jännitys näkyy hieman 
liikkeessä.
PEN1


