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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Stallone FI33398/18
16 kk, erittäin hyvin kehittynyt juniori, hyvä koko, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä 
sukupuolileima. Hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, kulmakaaren tulee vielä kehittyä, 
hyvät tummat silmät. Erinomainen kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä  & takaa, 
oikeamallinen rintakehä, riittävä eturinta, erinomainen luusto. Hyvät käpälät, liikkuu hyvin, 
miellyttävä käytös, hyvin esitetty.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

AVOINLUOKKA

Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
2 v, erinomainen koko, hyvä raajakorkeus, oikeat rungon mittasuhteet. Päässä kauniit 
linjat, hyvät huulet, hyvät silmät & ilme. Vahva kaula, riittävä eturinta, hyvä rinnan syvyys, 
kylkien tulee vielä vahvistua, hyvä ylälinja. Erinomainen takakulmaukset, hyvä luusto, 
raajat & käpälät, yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä karva, väri & maski, hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
14 kk, erinomainen koko, hyvät nartun mittasuhteet, hyvin kehittynyt runko ikäisekseen, 
hyvät pään linjat, kauniit silmät, otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä kaula, erinomainen 
eturinta, hyvä säkä & ylälinja, erinomainen luusto, hyvin kulmautunut takaa. Miellyttävä 
käytös, liikkuu hyvin, hyvät käpälät.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

Daynakin’s Guess Again Alfadane FI49036/18
13 kk, erinomainen koko, hyvä raajakorkeus, oikeat rungon mittasuhteet, oikeat pään 
linjat, kaunis ilme & silmät, hyvä alaleuan leveys. Hyvä kaula, pysty olkavarsi, hyvä rinnan 
syvyys, mutta rintakehän tulee vielä kehittyä alaosastaan. Hyvin kulmautunut takaosa, 
sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
JUN ERI2 SA PN3 VASERT

VALIOLUOKKA

Dogiwogin Isabella Rossellini FI30886/15
4 v, erinomainen koko, erinomaiset rungon mittasuhteet, oikea raajakorkeus, kauniit linjat 
päässä, hyvät huulet, sopiva otsapenger, hyvät tummat silmät. Erinomainen kaula, sopiva 



eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä & takaa, hyvä runko, ylälinja & luusto. 
Erinomaiset sivuliikkeet, hieno väritys & karva.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grand Oak’s Man O’war FI27952/18
1 v, erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet, erinomainen raajakorkeus, vielä hyvin 
kesken kehityksen, mutta hieno kehys mihin kasvaa. Erinomainen uroksen leima, hyvät 
pään linjat, vielä hieman löysät silmäluomet, sopivat huulet. Hyvä kaula, riittävä eturinta, 
vahvat, suorat eturaajat, hyvä rinnan syvyys, hieman luisu lantio, takaosan tulee vielä 
vahvistua. Hyvät kootut käpälät, erinomaiset sivuliikkeet, kun pääsee vauhtiin, hyvä karva, 
iloinen luonne.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
3 v, hyvin näyttävä uros, joka esitetään loistavassa kunnossa, upea kiiltävä karva. Hyvä 
sukupuolileima, hyvän mallinen pää, kauniit silmät, vahva kaula, hyvä eturinta, hyvä 
rungon muoto. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä lihaksikas reisi, erinomainen luusto, liikkuu 
hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grand Oak’s Seabiscuit FI27959/18
1 v, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä koko, hyvä pään pituus, hyvä kuono-osa, hieman 
syvälle sijoittuneet silmät. Hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä rinnan syvyys, sopivat 
takakulmaukset. Hyvä lantio, erinomainen luusto, hyvät käpälät, vielä hyvin pentumainen, 
mutta hyvä askelpituus. Iloinen luonne, silmäluomien tulee tiivistyä.
JUN ERI1

Grand Oak’s Secretariat FI27953/18
JUN POISSA

VETERAANILUOKKA

Danemanian Rosered Dream FI32781/08



11 v, hyvä koko, hyvät nartun mittasuhteet, erinomainen pää, hyvät silmät, kaunis ilme, 
hyvä leveä alaleuka. Hyvä kaula, hyvä kalteva olkavarsin hyvä runko. Voimakkaat 
takakulmaukset, sopiva luusto. Ikä näkyy jo liikkeissä, miellyttävä käytös, hyvin esitetty.
VET ERI1 ROP-VET


