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UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10
9 kk, hyvä rungon pituus, lupaava raajaluusto, seistessä varsin hyvä ylälinja, riittävät
takakulmaukset. Vielä varsin pysty olkavarsi, runkoa ei saa verrata aikuiseen koiraan, tämän
ikäiseltä ipanalta. Erittäin lupaava pää, jossa nyt jo erinomaiset linjat, hyvä purenta ja silmät ja
korvat, erittäin lupaava kuono-osa, hyvä huulilinja, hyvä väritys.
JUN ERI1 ROP-JUN
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Tuomas FI18011/10
16 kk, riittävän suuri nuori uros, jolla hyvä raajaluusto, raajakorkeutta voisi olla hieman enemmän.
Hyvät takakulmaukset, riittävät etukulmaukset, hyvä ylälinja, lupaava etuosa, joka saa vielä hieman
täyttyä. Riittävän pitkä kaula, erittäin lupaava voimakas pää, jossa hyvät linjat, luomet voisivat olla
tiiviimmät, hyvä huulilinja. Erinomaiset liikkeet, joskin pituus korostuu liikkeessä.
NUO ERI1 SA PU3 SERTI
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Kulkuri FI16552/09
2,5 v, rungon mittasuhteiltaan nuori uros, jolla hyvä ylälinja, runko saa vielä täyttyä iän myötä.
Hyvä raajaluusto, kulmaukset voisivat varsinkin edestä, kaunis riittävän voimakas kaula. Hyvät
pään linjat, hyvä voimakas kallo, korostuneet kulmakaaret tekee profiilin, mutta otsapenger saisi
olla voimakkaampi. Hyvät takaliikkeet, puutteellisesta etulinjasta huolimatta, hyvät etuliikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
Grande Gremin's Arthos FI17766/09
2 v 4 kk, hyvä rungon pituus ja raajaluusto. Aavistus pehmeyttä ylälinjassa, kulmaukset saisi olla
voimakkaammat. Lupaava rungon tilavuus, puutteellinen eturinta, varsin hyvät päänlinjat, riittävän
täyteläinen kuono-osa, tiukka purenta, otsapenger saisi olla voimakkaampi. Edessä liian löysät
kyynärpäät liikkeessä.
VAL ERI2 SA PU2
NARTUT
VALIOLUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
2 v, riittävän lyhyt, hyvän rungon omaava narttu, jolla tänään varsin pehmeä ylälinja. Hyvä
raajaluusto, tasapainoiset riittävät kulmaukset. Lupaava eturinta, kaula voisi olla hiukan pidempi ja

voimakkaampi. Kaunis pää, jossa hyvät linjat, riittävä otsapenger, hyvät riittävän tiiviit liikkeet.
Hormoonit selittävät pehmeyttä.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Bonel Victoria FI46546/05
5 v, rungoltaan erinomainen vahva narttu, hyvä rungon tilavuus, hyvät takakulmaukset, riittävät
etukulmaukset. Täyteläinen eturinta, riittävän pitkä kaula. Varsin hyvät pään linjat, kuivat huulet,
mitä ei liene syytä pitää suurena virheenä, otsapenger voisi olla voimakkaampi. Eriomaiset liikkeet
varsinkin takaa.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Saradane's It's Our Lady FI27807/07
4 v, hyvä rungon pituus, aavistuksen pehmeyttä ylälinjassa. Hyvät takakulmaukset, valitettavan
vajaa etuosa, erittäin pitkä olkavarsi, ranteet voisi olla tiiviimmät varsinkin liikkeessä. Erinomainen
pää, siedettävä suu. Takaliikkeet hyvät, erittäin löysät etuliikkeet.
VAL ERI3 SA PN3

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Black Terminator's Dreamer Man FI54296/10
10 kk, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt juniori, jolla erinomainen raajaluusto. Erinomainen
rungon tilavuus, upea eturinta, erinomainen kaula. Muhkea pennun pää, ikäisekseen ja
kokoisekseen erinomaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PU4 VASERT ROP-JUN
NUORTENLUOKKA
Rivercrest George Clooney FI60196/09
21 kk, erinomaisen kokoinen seistessä, sivukuvaltaan upea nuori uros. Leveyttä saa tulla iän
mukana, voimakkaat takakulmaukset. Pysty olkavarsi, joten kulmauksien tasapaino ei paras
mahdollinen, mikä vaikuttaa liikkeisiin. Hyvä pään pituus, varsin hyvät päänlinjat, otsapenger saisi
olla voimakkaampi.
NUO ERI1 SA PU3 SERTI
AVOINLUOKKA
Anxious Galevala FI14042/09
2,5 v, kookas nuori uros, joka saa levetä iän myötä, hyvä raajaluusto, riittävät kulmaukset. Etuosa
vielä kesken kehityksen, hyvä voimakas kaula. Hyvä pään profiili, kuono-osa saa täyttyä iän myötä,
tiukka purenta. Hiukan kapeat suorat takaliikkeet, etuliikkeet tarvitsevat eturinnan avukseen, hyvä
väritys.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA
Anxious Fifth Element FI38992/07
VAL POISSA
C'mon Everybody Get Up FI17523/10
2 v, erittäin lupaava upea raakile. Erinomainen takaosa, komea säkä, vielä hiukan pehmeyttä
ylälinjassa. Hyvä raajaluusto, lupaava eturinta, kaunis kaula. Hyvät pään linjat, joskin lopullinen
jätkän pää on vasta tulossa. Lupaavat liikkeet, parin vuoden kuluttua todennäköisesti suuri tähti, jos
terveyttä riittää.
VAL ERI2 SA PU2 VACA
Venco v.'T Buitengebeuren FI46075/09
3 v, erittäin tasapainoinen liioittelematon nuori uros. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja
varsinkin liikkeessä. Erinomainen kaula, hyvävoimakas pää, kulmakaaret tekevät hienon profiilin,
otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvät liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Black Teminator's Dry Ice FI54298/10
10 kk, erittäin ikäisekseen muhkea juniori narttu. Ihana eturinta, erinomainen raajaluusto, hyvät
takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Voimakas kaula, lupaava vauvan pää. Liikkuu
erinomaisesti ikäänsä ja massaansa nähden.
JUN ERI1 SA PN4 VASERT
AVOINLUOKKA
Danemanian Rosered Dream FI32781/08
3v, riittävän lyhyt, hyvän rungon tilavuuden omaava narttu, jolla hyvä raajaluusto. Tasapainoiset
liioittelemattomat kulmaukset. Hyvä ylälinja, kaula voisi olla hiukan pidempi ja voimakkaampi,
kaunis hyvälinjainen pää, tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI1 SA PN3 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
C'mon Expected Choice FI17528/10
2 v, hyvät rungon mittasuhteet omaava, eleganttinen narttu. Kaunis ylälinja, hyvät takakulmaukset,
riittävät etukulmaukset. Riittävän voimakas kaula, kaunis pää, jossa upeat linjat, hyvät takaliikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Genedda Hippomania FI14722/08
3 v, tasapainoinen, liioittelematon narttu, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Seistessä hyvä
ylälinja, liikkeessä hiukan pehmeä. Riittävän täyteläinen eturinta, hyvä kaula. Hyvä pää,
hormonaalinen liikunta.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
22 kk, seistessä erittäin kaunis uros, hyvä raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Lupaava eturinta,
kaunis kaula, riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, erinomainen pään voimakkuusaste, hyvä
täyteläinen kuono-osa. Liikkeessä tänään turhan pehmeä, selkälihaksia lisää, metsälenkkiä
lisäämällä.
NUO ERI1 SA SERTI
Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09
23 kk, erittäin lupaava nuori uros, joka tarvitsee aikaa täyttyäkseen. Riittävät kulmaukset,
erinomainen ylälinja seistessä ja liikkeessä. Eturinta voisi olla täyteläisempi, kaunis voimakas
kaula, riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, tiukka purenta, riittävä otsapenger. Liikkeet voisi olla
tehokkaammat.
NUO ERI2 SA VASERT
Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09
23 kk, seistessä näyttävä lupaava nuroi mies, joka ei vielä hallitse pitkien raajojensa lupaavia
liikeratoja. Hyvä ylälinja, hyvät taka- , riittävät etukulmaukset. Lupaava eturinta, riittävän voimakas
kaunis kaula. Riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, lupaava kuono-osa.
NUO ERI3 SA
AVOINLUOKKA
Highesteem Tender Heart NO53165/09
2 v, keskenkasvuinen nuori jätkä, jolla lupaavat raamit. Hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset. Eturinta
saa täyttyä, riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, lupaava kuono-osa, vaivattomat liikkeet.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Crowbay's King Of Winds FI42260/09
2 v, erittäin valmis nuori uros, hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvät etukulmaukset, kaunis eturinta,
seistessä hyvä ylälinja. Riittävän jalo kaula, hyvä voimakas pää, jossa hyvät linjat. Tasapainoiset
liikkeet, jossa ylälinjassa hiukan pehmeyttä liikkeessä.
VAL ERI3 SA PU3
Finlandia's Lucky Luck NO5090/06
5 v, voimakas uros, jolla hyvä raajaluusto, riittävä raajakorkeus. Hyvä eturinta, riittävät mutta
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä kaula, pää voisi olla linjakkaampi ja tyylikkäämpi, pienet hampaat.
Hyvät liikkeet.
VAL ERI2 SA PU2 VACA
Highesteem King IV Eden FI27687/08
4 v, erinomainen rotunsa edustaja, upea uros.

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-2
VETERAANILUOKKA
Grand Kröyer's Athos FI42483/03
8 v, komea veteraani, jolla aavistus olkavarren kulmausta, jollei esittäjä sitä suorista. Erinomainen
rungon tilavuus, komea pää, tyyppinä erinomainen.
VET ERI1 SA PU4 ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Golden Locks FI20577/10
18 kk, lyhyt riittävän voimakas narttu, joka saa lihoa. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset.
Etuosassa ainekset ovat olemassa, mutta niiden esiintulo vaatii aikaa. Elegantti kaula, hyvä pään
pituus, varsin hyvät pään linjat, otsapenger saa olla voimakkaampi, hyvä purenta. Liikkeen
arviointia vaikeuttaa vapaan kasvatuksen luoma iloisuus.
JUN ERI3
Daneplanet Daylight Dancer FI45991/10
1v 24 h, hyvä rungon pituus, hyvä linja seistessä ja liikkeessä. Kaulan kiinnitys voisi olla parempi,
riittävät kulmaukset. Eturinta tarvitsee aikaa, hyvät pään linjat, lupaava kuono-osa. Ymmärrettävän
pentumaiset mutta lupaavat liikkeet.
JUN ERI2
Great-Romance Antiqua FI43833/10
13 kk, erittäin lupaava juniori narttu. Hyvä raajaluusto, lupaava etuosa, ylälinjassa hiukan
pehmeyttä. Lupaavat pään linjat, otsapenger saisi olla voimakkaampi. Lupaavat liikkeet, etenkin
takaa.
JUN ERI1 ROP-JUN
NUORTENLUOKKA
Barbabelle Nuo Grazuciu FI22409/10
18 kk, riittävän lyhyt nuori narttu, jolla hyvä raajaluusto. Riittävät kulmaukset, etuosan tulee täyttyä
reilusti. Tyylikäs kaula, hyvä pään linjat, liikkeet vielä turhan kapeat.
NUO ERI1
Hoppingham's Talking-Point To Gms FI20390/10
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Elrond's Pearl FI37110/09
2 v, kauniin etuosan omaava nuori narttu, jolla hiukan liian pitkä lanneosa, seistessä hyvä ylälinja,
liikkeessä hiukan pehmeä selkä. Kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset, pään linjat voisi olla
yhdensuuntaisemmat, erinomaiset etuliikkeet, hyvät takaliikkeet.
AVO ERI2 SA PN3 VASERT

Delphidon's Graceful Girl FI59471/09
Vajaa 3 v, tasapainoinen narttu, hyvä rungon tilavuus ja pituus. Riittävä raajaluusto, hyvät taka- ja
riittävät etukulmaukset. Hyvä ylälinja, hyvä pään pituus, joskin parempi otsapenger loisi enemmän
ilmettä, hyvät liikkeet.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA VACA
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Deanna FI41626/08
3 v, tyylikäs voimakas narttu, hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja, tasapainoiset kulmaukset.
Kaunis voimakas kaula, hyvä pään pituus, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä kuono-osa.
Tasapainoiset liikkeet, etuosassa löysyyttä.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Chic Carelia's Delilah FI4627/08
3 v, riittävän lyhyt narttu, jolla on hyvät raamit, hyvät takakulmaukset, etukulmaukset niukat.
Riittävä eturinta, voimakas säkä, hieman pehmeyttä selässä, voimakas kaunis kaula. Hyvä pään
pituus, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat. Tänään pehmeät liikkeet, voimakas karvan vaihto.
VAL ERI2 SA PN4
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia's
Ryhmä hyvän kokoisia, voimakkaita, tyypiltään erinomaisia koiria. Hyvät takaosa, etuosat ovat
parantuneet vuosien saatossa, erinomaiset luonteet.
KASV1 KP ROP-KASV.

