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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
BABYLUOKKA
Chill Giant’s Cognac Hennessy NO44745/16
Tyypiltään oikea, mittasuhteiltaan hyvä urospentu. Hampaat vaihtumassa, alaleuka saa kehittyä,
hyvät silmät ja ilme, oikein asettuneet korvat. Hyvä kaula ja selkä, turhan luisu lantio. Hieman
niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa, hyvä runko ja luusto ikäisekseen, eturinta saa täyttyä.
Liikkuu asettuessaan varsin yhdensuuntaisesti, tarvitsee nyt lisää tottumusta.
PEN4
Great-Body’s No More Mercy FI33276/16
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea, varsin tasapainoisesti kehittynyt urospentu. Hampaat
vaihtumassa, hyvät päänlinjat, hieman löysät luomet, hyvät korvat. Varsin hyvä ylälinja, riittävästi
kulmautunut, riittävä runko ikäisekseen. Hyvä luusto, liikkuu sujuvasti, mutta vielä hieman
kapeasti. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
PEN3
Samuraiwood’s Marc O’polo FI37851/16
Hyvän tyyppinen, tässä vaiheessa hieman takakorkea urospentu. Lupaava purenta, hyvät päänlinjat
ja pituus, hyvät silmät, korvat voisivat asettua paremmin. Hyvä kaula, köyristää ajoittain
selkälinjaa, sopiva runko ja luusto. Riittävästi kulmautunut, takaosa tulee vahvistua, liikkuu
riittävällä askeleella, mutta vielä kapeasti, varsinkin takaa. Miellyttävä luonne.
PEN –
Samuraiwood’s Maserati Granturismo FI37852/16
Varsin tasapainoisesti kehittynyt, tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea urospentu. Hampaat
vaihtumassa, kaunislinjainen, lupaava pää, hyvät tiiviit silmät, korvat voisivat asettua paremmin.
Hyvä ylälinja, sopivasti kulmautunut, erinomainen eturinta ikäisekseen. Hyvä luusto, riittävä runko,
liikkuu varsin yhdensuuntaisesti ja sujuvasti. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
PEN1 KP PUP2
Tigertan’s Clair De Lune FI36361/16
Oikean tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä urospentu. Hyvät päänlinjat, tässä vaiheessa hieman kapea
alaleuka, hampaat vaihtumassa, hyvät silmät, korvat saisivat asettua paremmin. Hyvä ylälinja,
sopiva runko ja luusto ikäisekseen. Tasapainoisesti kulmautunut, hieman kapea reisi, liikkuu hyvällä
askeleella, vielä hieman löysä. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
PEN2 KP
PENTULUOKKA
Euro Power James Bond FI20904/16
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen urospentu. Hyvä purenta, kaunislinjainen pitkä pää,
hyvät silmät ja korvat, miellyttävä ilme. Hyvä ylälinja, sopiva rungon ja luuston vahvuus. Hyvä
eturinta, riittävästi kulmautunut, liikkuu asettuessaan hyvällä askeleella, hieman löysä edestä.
Tarvitsee lisää kehätottumusta.

PEN1 KP ROP-PEN RYP3
Maxidan’s Abracadabra DK05389/2016
Oikean tyyppinen, mittasuhteiltaan varsin hyvä urospentu. Purenta ok, hyvä pään pituus ja linjat,
hyvät silmät ja korvat, tyypillinen ilme. Hyvä kaula ja selkä, hieman pitkä lanneosa, sopiva runko ja
luusto. Eturinta saa täyttyä, liikkuu asettuessaan hyvällä askeleella, välillä löysästi edestä.
Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
PEN2 KP
NARTUT
Great-Body’s Nothing Think Bout Tomorrow FI33279/16
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä narttupentu. Hampaat vaihtumassa, silmät voisivat olla
tiiviimmät, hyvä asentoiset korvat. Hyvä ylälinja, hieman niukasti kulmatuunut edestä ja sopivasti
takaa, sopiva runko ja luusto ikäisekseen. Liikkuu asettuessaan hyvin, miellyttävä luonne ja
esiintyminen.
PEN4
Samuraiwood’s Manhattan Bridge FI37855/16
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea, hyvin kehittynyt narttupentu, hyvin narttumainen pää, alaleuka
saa vahvistua, hyvät silmät ja ilme, korvat saavat asettua paremmin. Hyvä etuosa, erittäin hyvä
ylälinja, hyvät takakulmaukset, riittävä runko ja luusto ikäisekseen. Sujuvat liikkeet, miellyttävä
luonne ja esiintyminen.
PEN1 KP VSP-PEN
Samuraiwood’s Madison Square Garden FI37856/16
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä narttupentu. Hyvä linjainen pää, alaleuka saa vahvistua,
hampaat vaihtumassa, hyvät silmät ja ilme, kookkaat korvat voisivat asettua paremmin. Hyvä
ylälinja, hieman pitkä lanneosa, riittävästi kulmautunut. Hyvä eturinta ja luusto, liikkuu hyvällä
askeleella asettuessaan. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
PEN –
Samuraiwood’s Manolo Blahnik FI37854/16
Varsin tasapainoisesti kehittynyt tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea narttupentu. Kaunis linjainen
pää, hyvä purenta, hyvät silmät, korvat voisivat asettua paremmin. Hyvä kaula ja selkälinja,
tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva runko ja luusto, sujuvat, ulottuvat liikkeet. Miellyttävä luonne
ja esiintyminen.
PEN2 KP
Tigertan’s Crumb Of Chakira EJ36356/16
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea narttupentu. Purenta ok, varsin hyvälinjainen pää, hyvät silmät
ja ilme, korvat voisivat asettua paremmin. Hyvä kaula ja selkä, hieman luisu lantio, riittävästi
kulmautunut. Hännän päässä pieni mutka. Sopiva runko ja luusto, liikkuu riittävällä askeleella, vielä
hieman löysästi. Hyvä luonne.
PEN –
Tigertan’s Cutie Pie FI36358/16
Varsin tasapainoisesti kehittynyt oikean tyyppinen ja mittasuhteiltaan hyvä narttupentu. Hyvä
purenta, oikealinjainen pää, maski voisi olla voimakkaampi, korvat saisivat asettua paremmin.
Kaunis ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva runko ja luusto. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, miellyttävä luonne ja esiintyminen.
PEN3 KP

PENTULUOKKA
Ferrero Of Xantharpyia MET.DOG827/16
7 kk vanha, tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä narttupentu. Hyvä purenta, hyvä pään pituus, varsin
voimakas otsapenger, hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja, hieman pitkä lanneosa, riittävästi
kulmautunut, sopiva runko ja luusto. Liikkuu asettuessaan hyvin, tarvitsee lisää tottumusta.
Miellyttävä luonne.
PEN1 KP PNP2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Samuraiwood’s
Yhdestä pentueesta muodostunut tasalaatuinen, laadukas ryhmä. Kaikilla pennuilla on oikeat tyypit
ja mittasuhteet sekä tasapainoiset rakenteet ja liikkeet. Onnittelut kasvattajalle lupaavasta
pentueesta.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
BABYLUOKKA
Perfect Sunshine Immortal Flame FI34920/16
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä urospentu. Lupaava purenta, varsin hyvä linjainen pää, hyvät
silmät ja korvat, alaleuka saa vahvistua. Hyvä ylälinja, hieman luisu lantio, sopiva runko ja luusto,
riittävästi kulmautunut. Hännänpäässä pieni mutka, väritys saisi olla tasaisempi. Liikkuu riittävällä
Askeleella, vielä hieman löysä edestä.
PEN1
NARTUT
BABYLUOKKA
Perfect sunshine Ice Princess FI34917/16
PEN POISSA

sininen
NARTUT
BABYLUOKKA
Grande Gremin’s Hello Kitty FI32321/16
5 kk vanha, tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea narttupentu. Hyvä purenta, riittävä pään pituus,

kauniit, tiiviit silmät, hyvät korvat. Erittäin hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut, sopiva rungon ja
luuston vahvuus. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä hieman löysästi. Miellyttävä luonne.
PEN1 KP ROP-PEN

