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harlekiini / musta

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
Hyvin kehittynyt, tiivisrunkoinen nuori uros. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä kuono-osa, riittävä 
kallo, hieman vaaleat silmät. Pitkä kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. 
Hyväksyttävä harlekiini väritys. Liikkuu hyvin sivulta, edestä vielä löysästi.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Hoppingham's Fact Duty Heka FI12019/05
Hyvin kehittynyt nuori uros, hyvät pään ylälinjat, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hieman 
roikkuva huulilinja. Erittäin hyvä kaula, ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä, vielä kovin kapea 
edestä ja kyynärvarret saisivat olla suoremmat. Hyvä takaosa, hyvä mantteliväritys, hyvät 
sivuliikkeet, mutta vielä kovin kapeat ja epävakaat etuliikkeet. Köyristää hieman lanneosaa 
liikkeessä.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Great Bel's Excelency FI19450/02
Pienehkö uros, joka esitetään erinomaisessa lihaskunnossa. Hyvät rungon mittasuhteet, melko hyvät
päänlinjat, otsapenger saisi olla selvempi ja silmät tummemmat. Hyvä kaula ja säkä, eturinta saisi 
olla selvempi ja riittävä rintakehä. Hyvät takakulmaukset, kokoon sopiva luusto, hyvä mantteliväri. 
Liikkuu hyvin takaa, mutta turhan lyhyt ja korkea etuaskel.
AVO EH1

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Hoppingham's Fact Duty Mirkku FI12021/05
Mittasuhteiltaan oikea, hyvin kehittynyt nuori narttu. Hyvä kallo, kulmakaaret saisivat olla 
selvemmät, hieman ilmavat korvat. Hyvä kaula, eturinta ja rintakehä, luisu lantio, kapea reisi ja 
niukka polvikulmaus. Hyvä luusto, erinomaiset käpälät, hyvä mantteliväritys. Liikkuu hyvin edestä,
mutta takaa voimattomasti lyhyellä askeleella.
NUO EH2

Jättiläisen Illyria B'Seba FI48299/04
NUO POISSA

Jättiläisen Istar B'Seba FI48298/04



Erittäin hyvän tyyppinen narttu, hyvä kuono-osa, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, Vahva kaula,
suora olkavarsi. Hieman roikkuva alalinja (valeraskaana). Riittävät takakulmaukset, kääntää 
takakäpäliään ulospäin. Hyvät sivuliikkeet, tänään hieman ruskehtava sävy karvassa.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04
AVO POISSA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Bonel Oswald FI41624/02
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät pään ja rungon mittasuhteet. Hyvä ilme, hyvä kaula, riittävä säkä, 
hieman suora olkavarsi, tilava runko. Hieman luisu lantio, hyvät takakulmaukset, sopusuhtainen 
luusto. yhdensuuntaiset liikkeet, esitetään hyvässä lihaskunnossa.
VAL ERI1 PU1 ROP

NARTUT

AVOINLUOKKA

Genedda Read My Lips FI17528/01
Erittäin hyvän tyyppinen, kaunislinjainen narttu. Oikea pään malli, hieman roikkuva huulilinja, 
hyvä ilme, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja. Hyvä rintakehä ja takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. 
Hieman roikkuva alalinja, liikkuu pitkällä askeleella.
AVO ERI1 PN1 SERTI VSP

keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Dogiwogin Prince FI24675/04
Erittäin hyvän tyyppinen, tiivisrunkoinen uros. Hyvä kuono-osa, aavistuksen pyöristynyt kallo, 
hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, erinomainen eturinta ja raajojen kulmaukset. 
Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 PU1 ROP



NARTUT

JUNIORILUOKKA

Wilhelmiinan Öltzin-Örtzy FI46770/05
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erittäin hyvä nuori narttu. Hyvin kaunis nartun pää, erinomainen 
ilme, hieman ilmavat korvat. Elegantti kaula, hyvä eturinta ja rintakehä. Hieman luisu lantio, hyvät 
takakulmaukset, hieman epätasainen väri, karva vaihtumassa. Liikkuu erittäin hyvin.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP

NUORTENLUOKKA

C'mon Ray Of Sunshine FI20067/05
NUO POISSA

Wilhelmiinan Wii-Wak-Oodi FI47426/04
Hieman pitkärunkoinen nuori narttu. Hyvä kallo-osa, kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi, 
tummat silmät, hyvä kaula, säkä. Erittäin hyvä rintakehä, pitkä lanneosa, hyvä luusto. Liikkuu 
hyvällä askeleella, liikkeessä hieman pehmeä selkä.
NUO ERI1 PN2 VASERT

 


