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Sininen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s Just Blue Sapphire FI44390/17
2 v, erinomainen tyyppi, sopivat rungon mittasuhteet, hyvä luusto. Vahva uroksen pää, 
jossa erinomaiset tasot, hyvä huulikulma, oikea purenta, tyylikäs kaula. Hyvä selkälinja, 
oikeat rungon tilavuus, tasapainoiset kulmaukset, hyväksyttävä häntä, riittävän 
tasapainoiset liikkeet, hyvä väri, mukava käytös.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Taikapeili FI51528/18
14 kk, vahvaluustoinen ja runkoinen juniori, hyvät nartun mittasuhteet. Hieman voimakas 
kalloinen pää, oikea purenta, hyvä kaula, ylälinja saa tiivistyä. Tilava runko, olisi edukseen 
tiiviimmässä kunnossa, riittävän tasapainoiset kulmaukset. Takaliike tulisi olla 
yhdensuuntaisempi ja takaosa vahvempi liikkeessä, miellyttävä käytös.
JUN ERI1

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Snoopy The Flying Ace FI34008/18
Erinomaisen tyyppinen, kauniin värinen juniori uros, oikeat rungon mittasuhteet. Hyvät 
pään tasot, oikea purenta, silmäluomet tulisi olla tiiviimmät, hieman runsas huulikulma. 
Riittävä kaula, erinomainen selkälinja, hyvä runko ja kulmaukset, takaliike voisi olla 
vahvempi ja hieman ajoittain puhtaampi. Miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT

AVOINLUOKKA

Edendane’s Breaking News FI27847/14
AVO POISSA

Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17



2 v, erinomaisen tyyppinen, hyvä luustoinen, rungon mittasuhteilta oikea. Vahva uroksen 
pää, hieman voimakas kallo-osa, silmäluomet voisi olla hieman tiiviimmät, oikea purenta. 
Tyylikäs kaula ja ylälinja, erinomainen runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä. 
Liikkuu hyvällä askeleella, varsin viehättävä kokonaisuus.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Kiamar Finding Nemo FI25437/17
2,5 v, tyypiltään erinomainen uros, lanneosalta hiven pitkä. Vahva uroksen pää, 
huulikulma voisi olla tyylikkäämpi, oikea purenta, hyvä kaula ja selkälinja. Tilava runko, 
hyvät kulmaukset, hyväksyttävä häntä, taka-askel voisi olla vahvempi, miellyttävä käytös.
AVO ERI2 SA PU3

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Ganteus Queen Of Spades FI11531/19
Lähes 11 kk, tyypiltään erinomainen, kaunislinjainen kokonaisuus. Lupaava pään malli, 
silmäluomet voisi olla tiiviimmät, tyylikäs kaula, hyvä selkälinja. Lupaava runko, 
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä askelpituus, etuliike saa vielä tiivistyä, hyvä häntä, 
miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

Musta / harlekiini

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Rosestar’s Fedora FI37391/18
Vahva luustoinen, erinomaisen tyyppinen juniori. Hyvät nartun mittasuhteet, riittävän 
täyteläinen kuono-osa, alaleuka saa vahvistua. Hyvä kaula, riittävän tiivis ylälinja, hieman 
jyrkkä lantio. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, etuliike saa vakiintua. 
Hyvä häntä, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

VALIOLUOKKA

Genedda Gãteau D’anniversaire FI48182/16
3 v, erinomainen tyyppi, hyvät nartun mittasuhteet, oikeat pään tasot, hyvä otsapenger, 
toivoisin tummemmat silmät, oikea purenta. Tyylikäs kaula, hyvä selkälinja ja rungon 
tilavuus, riittävä etukulmaus, hyvä takakulmaus, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä häntä.
VAL ERI1 SA PN1 ROP


