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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade's Dante FI35386/05
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt uros. Hyvä kallo ja 
kuono, hyvät pään linjat, hyvä huulikulma, hieman avoimet silmät. Erinomainen kaula ja säkä, 
samoin ylälinja, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja rintakehä, olkavarsi voisi olla viistompi. 
Hyvät takakulmaukset, hyvä häntä, hyvä karva ja väri. Liikkuu erittäin hyvin, ylhäällä edessä 1 
kaksoishammas.
JUN ERI1 PU1 SERTI ROP RYP-3

AVOINLUOKKA

Dogiwogin Ramdofur FI27208/04
Oikean kokoinen, hieman pitkärunkoinen uros, jolla riittävä pään pituus, hieman takaluisu kallo, 
hyvä kuono, kauniit silmät, hyvä huulikulma. Riittävän pitkä kaula, hyvä säkä, hieman jyrkkä 
lantio, eturinta saisi olla voimakkaampi, riittävä rinnan syvyys. Riittävän pitkä rintakehä, mutta 
hieman pitkä lanne, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvä luusto ja käpälät, kääntää 
seistessä käpäliään ulos, liikkuu lyhyin voimattomin askelin.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

Dogiwogin Prince FI24675/04
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Voimakas uroksen pää, jolla linjat voisivat olla hieman 
paremmat, kallo voisi olla aavistuksen kapeampi, hyvä kuono, hyvä huulikulma, hieman löysää 
kaulanahkaa, hyvä kaula. Hyvä säkä ja ylälinja, hyvä eturinta, hyvä rintakehän syvyys. Riittävät 
etukulmaukset, hyvät takana, hyvä luusto, käpälät, häntä, karva ja väri. Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 PU2

Abragbra's Fantastic Phenom FI33154/04
Kookas, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla hieman pieni pää suhteessa runkoon. Pitkä loiva 
otsapenger, pään linjat voisi olla paremmat, hieman avoimet silmät, huulikulma voisi olla hieman 
terävämpi. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, voimakas rintalastan kärki, hyvä rintakehä. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, käpälät ja karva. Liikkuu muuten hyvin, mutta askel voisi 
olla pidempi.
VAL EH2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05



Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen riittävän vahva. Erittäin kaunis pää, jossa hyvät 
linjat, erinomainen huulikulma, hieman avoimet silmät, hyvä korvat. Hyvä kaulan pituus, mutta 
saisi voimistua vielä hieman. Lupaava eturinta ja rintakehä, niukat etukulmaukset, samoin takana, 
ylälinja saa hieman suoristua. Riittävä luusto, hyvät käpälät, vielä löysät etuliikkeet ja hieman lyhyt 
askel.
JUN EH2

Alder Glade's Dearie FI35391/05
Kooltaan j mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla kaunis pää, hyvät pään 
linjat, hyvät silmät, hyvä huulikulma. Hyvä kaula ja säkä ja ylälinja. Eturinta saa vielä kehittyä, 
hyvä rintakehä, niukat etukulmaukset, hyvät takana. Riittävä luusto, hyvät käpälät, lanneosa voisi 
olla aavistuksen lyhyempi. Liikkuu hyvin.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP

Alder Glade's Demi FI35392/05
Oikean kokoinen, hieman pitkärunkoinen, jolla tyylikäs pitkä pää, hyvät pään linjat, hyvä 
huulikulma, turhan avoimet silmät. Hyvä kaula ja säkä, hyvä ylälinja, niukat etukulmaukset, hyvät 
takana. Luusto voisi olla hieman voimakkaampi, väri saa vielä kirkastua. Hyvä rintakehä, mutta 
hieman pitkä lanneosa. Liikkuu hyvin.
JUN EH3

AVOINLUOKKA

Abragabra's Fantastic Dream FI33157/04
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Sopivan voimakas narttu, pitkä narttumainen pää, jossa 
sopivat linjat ja hyvä huulikulma, hyvä ilme, hieman turhan suuret korvat. Hyvä kaula, säkä ja 
ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja 
käpälät. Liikkuu hyvin, valitettavasti kuiva karva ja väri eivät ole tänään erinomaisessa kunnossa, 
mistä johtuen palkinto.
AVO EH1

musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Dogiwogin Harry Spotter FI51018/05
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Diplomatic's Osborne Reynolds FI20127/05
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, vahva ja tyylikäs uros. Hyvät pään linjat, hyvä 
otsapenger, kuono voisi olla aavistuksen pidempi, hyvä huulikulma, hyvä kaula, säkä ja ylälinja. 
Hyvä eturinta ja rintakehä, riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu 
hyvin, silmät voisivat olla tiiviimmät.
NUO ERI1 PU1 SERTI ROP



Hoppingham's Fact Duty Heka FI12019/05
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs, voimakas uros, hyvät pään linjat, mutta kuono-
osa voisi olla pidempi, avoimet silmät pilaavat ilmeen, hieman liikaa huulia. Erinomainen kaula, 
säkä voisi olla hieman korostuneempi, voimakas luusto, hieman litteät ja pitkät käpälät. Hyvin 
kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Hyvä eturinta ja rintakehä, luisu lantio, matala hännän 
kiinnitys. Liikkuu ahtaasti edestä, liikkuu takaa erittäin voimattomasti ja epävakaasti. Takaosan 
vuoksi palkinto.
NUO H

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Danemanian Olivierre FI48380/05
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, mutta vielä kovin kehittymätön narttu. Hyvät pään linjat ja 
huulikulma, turhan avoimet silmät, hyvä kaula ja säkä. Vielä puutteellinen rintakehän syvyys, 
riittävä pituus, hyvä luusto. Hieman avoimet käpälät, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, koira 
vaihtaa parhaillaan karvaa ja väritys sen vuoksi ruskehtava. Normaalit liikkeet, tarvitsee aikaa 
kehittyäkseen.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Hoppingham's Fact Duty Mirkku FI12021/05
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla hyvät pään 
linjat, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä huulikulma. Hyvä kaula ja säkä, vielä hieman pehmeä 
selkä, lupaava eturinta, vielä hieman puutteellinen rinnan syvyys, hyvä rintakehän pituus. Niukasti 
kulmautunut edestä, niukka polvikulmaus, riittävä kinnerkulma. Riittävä luusto, hyvät käpälät, 
liikkuu hieman lyhyin ja voimattomin askelin, liikkuu muuten hyvin.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Wysiwyg's Katie Dogiowogi FI44795/05
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs narttu, hyvät pään linjat, purennasta puuttuu P 
ykköset ja P neloset molemmilta puolin. Erinomainen kaula, säkä ja ylälinja, niukat etukulmaukset, 
riittävät takaa, eturinta voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä rintakehä, hyvä luusto ja käpälät, 
liikkuu hyvin.
AVO EH1

sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Bonel Uruk-Hai FI46508/05
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, vankkaluinen, nuori uros. Hyvä kallo ja kuono, linjat 
voisivat olla vieläkin yhdensuuntaisemmat, hyvä huulikulma, erinomainen kaula, säkä ja ylälinja. 



Ikäisekseen erinomainen eturinta ja rintakehä, erinomainen luusto, hieman avoimet käpälät, liikkuu 
hyvin.
JUN ERI1 PU1 SERTI ROP

VALIOLUOKKA

Bonel Oswald FI41624/02
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, voimakas uros. Hyvä vahva kuono, mutta kallo voisi olla 
tasaisempi, hyvät silmät, turhan pienet hampaat. Riittävä kaulan pituus, hyvä säkä, hieman luisu 
lantio, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä luusto. Hieman pitkät etukäpälät, hyvät takakäpälät, hyvä 
luusto, hyvin kehittynyt edestä ja niukemmin takaa, värissä hieman ruskehtavaa. Saisi liikkua 
voimakkaammalla takatyönnöllä, raajat jäävät rungon alle.
VAL ERI1 PU2

NARTUT

AVOINLUOKKA

Bonel Pilleriini FI45451/02
Kooltaan ja mittasuhteiltaan hyvin elegantti narttu. Hyvät pään linjat ja huulikulma, hyvät silmät, 
hyvä kaula ja säkä. Hieman pehmeä selkä, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, hyvä lapa, mutta pysty 
olkavarsi. Riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, hyvät käpälät, liikkuu hyvin.
AVO ERI1 PN1 SERTI VSP
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