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Musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

Jättiläisen Neuvo Roihunpoika FI53627/18
7 kk, hyvän kokoinen uros pentu, vaatimaton otsapenger, hyvin sijoittuneet korvat, 
reippaasti huulia. Hyvä kaula, ylälinja, hyvä rintakehän syvyys, eturinta puuttuu. 
Tasapainoiset kulmaukset, hyvä asentoinen häntä. Liike pentumaisen haparoiva.
PEN1 KP ROP-PEN

JUNIORILUOKKA

Hoppingham’s Patch Made In Heaven FI31435/18
12 kk, hyvän kokoinen, ok mittasuhteet omaava nuori uros. Vahva pää, jossa oikeat linjat, 
reilusti huulia. Hyvä rintakehän pituus, niukka eturinta, olkavarsi lyhyt ja pysty, sopiva 
raajaluusto. Erinomaiset hallitut liikkeet hyvällä askelpituudella.
JUN EH2

Perfect Sunshine James Hetfield FI49644/18
9 kk, hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet omaava nuorukainen, tyylikkäät pään linjat, hyvä
vahva kuono-osa. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, luonnollinen eturinta, pituutta 
rintakehässä saisi olla enemmän. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Kaunis harlekiini 
väritys, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet.
JUN ERI1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grand Oak’s Seabiscuit FI27959/18
1 v, tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs narttu, erinomainen sukupuolileima, kaunis 
harlekiiniväritys. Hyvälinjainen nartun pää, hyvät korvat, siniset silmät, avoimet luomet. 
Kaunis kaula, hyvä rintakehä, kaunis ylälinja, lanne ja lantio, kokoon sopiva raajaluusto. 
Hyvä askelpituus mutta ajoittain vallattomat nuoren tytön liikkeet.
JUN ERI1

Rosestar’s Fedora FI37391/18
13 kk, tasapainoisesti rakentunut ja oikeat mittasuhteet omaava, liioittelematon narttu. 
Hyvät pään mittasuhteet, tiiviit luomet, siistit huulet, hyvä kaulan ja rintakehän pituus, 
niukka eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto, hyvä askelpituus, edessä löysyyttä.
JUN ERI2

NUORTENLUOKKA



Rosestar’s Alma FI54567/17
1v 8 kk, hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, harmaa harlekiini. Oikeat pään linjat, tiiviit 
silmäluomet, siistit huulet ja purenta, hyvä kallo, hyvä rintakehän syvyys, pituutta voisi olla 
enemmän, niukka eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto, niukat, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä asentoinen häntä. Sujuvat liikkeet, lyhyehkö askelpituus, löysästi edestä.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Hoppingham’s Rhythm’n Black Maya FI44083/14
3 v, hyvä kokoinen, kaunis päinen narttu. Kaunis kaula, erinomainen rintakehän syvyys, 
pituus, tilavuus. Tasapainoiset kulmaukset, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Genedda L Àrc De Triomphe FI29264/18
1v 2kk, erinomaista rotutyyppiä, tasapainoisesti rakentunut nuori uros. Erinomainen 
sukupuolileima, hyvät pään linjat, hyvä vahva kuono-osa, vahva huulikulma. Kaunis kaula, 
hyvä rintakehän syvyys ja pituus. Kokoon sopiva erinomainen raajaluusto, hyvä ylälinja, 
häntä. Sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Sandels FI33400/18
12 kk, hyvän kokoinen, ok ääriviivat ja mittasuhteet omaava juniori. Vahva pää, oikeat 
linjat, tiiviit luomet, siistit huulet. Riittävä kaula, hyvä rintakehän syvyys, pituus, niukat 
tasapainoiset kulmaukset, sujuvat liikkeet.
JUN ERI3 SA

Alder Glade’s Stallone FI33398/18
13 kk, erinomaista rotutyyppiä, hyvän kokoinen ja tasapainoisesti rakentunut. 
Kaunisilmeinen tyylikäs pää, kaunis kaula, kaikin puolin hyvä rintakehä ja hyvä eturinta. 
Tasapainoiset yhdensuuntaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT



Edendane’s Woodstock FI34010/18
13 kk, hyvä koko, tyylikäs juniori uros, kaunis pää, hyvä purenta, hampaat. Kaunis kaula, 
hyvä rintakehän syvyys, pituutta saisi olla enemmän. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä 
asentoinen häntä, sujuvat liikkeet.
JUN ERI2 SA PU4

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
17 kk, mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan erinomainen, tyylikäs tasapainoinen uros. Kaunis 
uroksen pää, tyylikäs kaula, erinomainen rintakehä, luonnollinen eturinta, kokoon sopiva 
luusto. Tasapainoiset kulmaukset, kaunis asentoinen häntä, sujuvat liikkeet. Vaikuttava 
kokonaisuus.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Kiamar Finding Nemo FI25437/17
2v 3 kk, hyvä koko, hyvät mittasuhteet omaava tyylikäs uros. Hyvä sukupuolileima, 
kokonaisuutena hyvä pää ja kaula. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus, luonnollinen eturinta,
tasapainoiset kulmaukset, yhdensuuntaiset, hallitut liikkeet.
AVO ERI1 SA PU3

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Max’s Great Back In Black FI45315/18
11kk, tasapainoisesti kehittynyt, erittäin hyvä sukupuolileiman omaava soma narttu. 
Oikealinjainen nartun pää, siistit huulet, kaunis kaula. Hyvä rintakehän pituus, syvyys, 
sopiva raajaluusto, sujuvat, yhdensuuntaiset liikkeet, tasapainoinen juniori.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
17 kk, erinomaista rotutyyppiä oleva, tyylikäs narttu, kaunis nartun pää, erinomainen tiivis 
purenta. Tyylikäs kaula, erinomainen rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, kokoon sopiva 
raajaluusto. Sujuvat, yhdensuuntaiset liikkeet. Vaikuttava, tyylikäs kokonaisuus.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

VALIOLUOKKA

Samuraiwood’s Hollywood Dream FI17378/13
6 vm elegantti narttu, joka on hurmaavasti harmaantunut, kaunisilmeinen nartun pää, 
hieno huulikulma! Tyylikäs kaula, erinomainen rintakehä, tasapainoiset kulmaukset ja 
kaunis hännän asento. Erinomaiset yhdensuuntaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN2


