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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Stallone FI33398/18
13 kk, erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, erinomainen pää, jossa kauniit linjat, hyvät 
silmä ja korvat, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, hieman niukasti kulmautunut 
edestä, paremmin takaa. Liikkuu ryhdikkäästi ja hyvällä askeleella, joka suunnasta. 
Miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, silmät ja korvat, hyvä huulikulma. 
Kaunis kaula, selvä säkä, hyvä ylälinja ja etuosa, hyvä takaosa. Liikkuu riittävällä 
askeleella sivulta, hyvin joka suunnasta. Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-3

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla aavistuksen 
selvempi, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula, selvä säkä, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu kohtuullisella askeleella sivulta, hieman vielä löysästi edestä. 
Miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, kuono-osa saa vielä täyttyä, 
hyvät korvat ja silmät, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, selvä säkä, niukemmin
kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa. Liikkuu hyvällä askeleella ja ryhdikkäästi 
sivulta, hieman kapeasti edestä. Miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Alder Glade’s Marwella FI21667/17
Hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, otsapenger saisi olla hieman selvempi, hyvät silmät 
ja korvat, hyvä huulikulma. Hyvä kaula, säkä ja etuosa, hieman luisu lantio, kääntää 



hieman takaraajoja ulos seistessä. Hyvin kulmautunut edestä, melko hyvä ylälinja. Liikkuu 
hyvällä askeleella halutessaan, tarvitsee hieman lisää kehätotutusta.
AVO EH1

Musta / harlekiini

UROKSET 

VALIOLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, melko hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla hieman 
selvempi, hyvät silmät ja korvat, huulet ok. Kaunis kaula, säkä ja ylälinja, hyvä etuosa, 
hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu joustavasti hyvällä askeleella sivulta, hieman löysästi 
edestä, hyvä karva. Hammastodistus.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grand Oak’s Storm Cat FI27958/18
Vielä hyvin pentumainen narttu, jolla melko hyvät mittasuhteet, melko hyvät pään linjat, 
otsapenger ok, hyvät silmät, korvat saisivat asettua hieman paremmin, kuono-osa saisi 
olla täyteläisempi ja huulilinja selvempi. Hyvä kaula ja säkä, melko hyvä ylälinja, hieman 
luisu lantio. Melko korkealle kannettu häntä, etuosa ok, kääntää takaraajoja hieman ulos 
seistessä, saisi liikkua paremmalla drivellä sivulta, hyvä karva. Miellyttävä käytös.
JUN EH2

Happy Harlekin’s The Wonder Of You FI39456/18
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä vahvuus, pään linjat saisivat olla paremmat ja kuono-osa 
täyteläisempi, hyvät korvat, silmät ja huulilinja. Kaunis kaula, melko hyvä ylälinja, selvä 
säkä, hyvin kulmautunut edestä, hieman luisu lantio, saisi liikkua paremmalla drivellä 
sivulta, hieman löysä etuliike. Harmaa harlekiini väritys. Miellyttävä käytös.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Hyvät mittasuhteet, melko hyvät pään linjat, mutta kuono-osa saisi olla hieman pidempi, 
hyvät silmät ja korvat, huulikulma voisi olla hieman selvempi. Hyvä kaula ja säkä, melko 
hyvä ylälinja, hieman jyrkkä lantio, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin 
takaa. Liikkuu lyhyellä ja jäykällä askeleella takaa, edestä ok. Miellyttävä käytös.
AVO EH1

VALIOLUOKKA



Leevindane’s I’m Scarlett For You FI36652/18
Hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, hieman lyhyt ja kevyt kuono-osa, hieman vaaleat 
silmät, korvat voisi asettua peremmin. Hyvä kaula, melko hyvä ylälinja, jyrkkä lantio, 
niukasti kulmautunut takaa, paremmin edestä. Vaaleat silmät. Saisi liikkua paremmalla 
drivellä ja pidemmällä taka-askeleella sivulta. Miellyttävä käytös.
VAL ERI1

Sininen

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Leevindane A Kiss From A Rose With Bonel FI44968/18
Tänään kovin hoikassa kunnossa esitetty 16 kk vanha narttu, jolla hyvät mittasuhteet, 
tovioisin pidemmän pään ja pään linjat, silmät ja korvat ok. Kaunis kaula, melko hyvä 
ylälinja, niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut, hieman pysty lantio. Saisi liikkua 
pidemmällä askeleella ja paremmalla drivellä sivusta, melko kapea etuliike. Miellyttävä 
käytös.
NUO ERI1


