Lappeenranta 9.4.2007
tuomari: Markku Kipinä
keltainen - tiikerijuovainen
urokset
junioriluokka
Great-Golden's Love-In-Amadeus FI24617/06
Kookas, vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan erinomainen uros. Maskuliininen pää, toivoisin
enemmän otsapengertä ja kulmauksia etuosaan. Hieman kinnerahdas, hyvä rungon syvyys. Hyvä
väri, tarvitsee kehätottumusta.
JUN EH1
nuortenluokka
Alder Glade's Dean FI35388/05
Kookas, vahvaluustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Maskuliininen pää, kaunis ylälinja, hyvä
häntä, hyvä runko. Tasapainoiset niukahkot kulmaukset, vielä löysä edestä. Voisi liikkua hyvin,
mutta esiintyy pentumaisesti, hyvä väri.
NUO EH1
valioluokka
Diplomatic's Val Kilmer FI21975/03
Tyypiltään, mittasuhteiltaan erinomainen uros. Hyvä uroksen pää, hieman suuret korvat.
Erinomainen ylälinja, hyvin kulmautunut. Hyvä eturinta, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. Hieman
löysyyttä etuosassa.
VAL ERI1 PU1 ROP RYP-2
Love-Dane's Victory Of North FI16372/03
Tyypiltään erinomainen ja maskuliininen uros, jolla hyvä luusto. Hyvä pää, suurehkot korvat, vahva
runko. Hyvin kulmautunut, löysä liikkeessä edestä, mutta hyvä sivuliike. Hyvä väri ja hyvä häntä.
VAL ERI2 PU2
nartut
junioriluokka
Dogiwogin Bella Ciao FI11383/06
Kaunislinjainen, tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla hieman pitkä lanneosa. Feminiininen pää,
hyvä kaula. Melko tasapainoisesti kulmautunut, hyvä takaosa, vielä löysä edestä, mikä näkyy
liikkeessä. Kaunis väri ja hyvä luonne.
JUN ERI1 PN2 VASERT
Grand Fawn's Juno FI20015/06

Feminiininen, vielä rungoltaan keveä narttu, jolla voisi olla yhtenäisemmät päänlinjat, kauniit
silmät. Hyvä lapa, hyvin kulmautunut takaosa, kapea edestä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Hyvä
luonne.
JUN ERI2
nuortenluokka
Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05
Kaunislinjainen, hyvä luustoinen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu., Kaunisilmeinen pää, hieman
niukka otsapenger, hyvät silmät, hyvä purenta. Kaunis kaula, lapa voisi olla viistompi, hyvä runko,
ylälinja ja häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman löysät kyynerpäät.
NUO ERI2 PN3
Alder Glade's Dearie FI35391/05
Vahva rakenteinen, erittäin tasapainoisesti rakentunut narttu. Kaunis feminiininen pää. Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella, kuitenkin kapea takaa ja hieman löysä. Hyvä väri.
NUO ERI1 PN1 SERTI VSP
Dundane's Shooting Star FI37511/06
NUO POISSA
avoinluokka
Alder Glade's Loretta FI28441/04
Kaunislinjainen, tyypiltään eriomainen narttu. Feminiininen, hyvä ilmeinen pää, erinomainen kaula
ja ylälinja, hyvä takaosa. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, löysä edestä.
AVO ERI1 PN4
Dogiwogin Laodicea FI37250/99
Hieman pitkärunkoinen ja aavistuksen matalaraajaiselta vaikuttava narttu. Hyvä kallo ja kuono-osa.
Ilmava rintakehä, hyvin kulmautunut, mutta kapea runkoinen. Molemmista eturaajoista puuttuu
sisimmät varpaat ja toinen tassu menettänyt muotonsa. Kaunis ylälinja liikkuessa, mutta ahdas
takaa.
AVO EH3
Hideho's Tea-Toddy Dw FI11176/04
Kaunislinjainen, hyvä luustoinen narttu, joka ei ole tänään näyttely kunnossa. Löysä ylälinja,
pentujen jäljiltä alalinja ei ole palautunut. Hieman löysät luomet ja ilmavat korvat, melko avoimet,
mutta tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta erittäin löysästi edestä.
AVO EH2
kasvattajaluokka
Kennel Alder Glade's
Ryhmä tyypiltään erinomaisia, selvästi saman kasvattajan kasvattamia koiria. Joilla hyvät päät,
ylälinjat, huulet ja liikkeet. Kauniit värit, ihailtavaa kasvatustyötä.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta - harlekiini
urokset
junioriluokka
Mi'Havana Bark The Moon FI17747/06
Vahvarakenteinen, kaunislinjainen juniori, jolla komea uroksen pää. Hyvä ylälinja ja häntä,
riittävästi kulmautunut, mutta hieman kinnerahtaat takaraajat. Vahva hyvä runko, hyvä väri,
tarvitsee lisää treeniä esittääkseen liikkeensä paremmin.
JUN EH1
nuortenluokka
Alaunt Carlin Idefix Atlantic FI39205/05
Maskuliininen, hieman karkeakalloinen pää. Hyvä kaula, vahvaluustoiset raajat, mutta vielä
kehittymätön runko. Luisu lantio ja liian laskeva ylälinja. Liikkuu jäykällä taka-askeleella ja erittäin
löysä edestä. Melko hyvä väritys.
NUO H
Catapha's Waylon FI42314/05
Musta, uros jolla aivan riittämätön sukupuolileima. Erittäin kapea runko, riittävästi kulmautunut
takaa, mutta erittäin avoin edestä. Liikkeistä puuttuu voimaa, erittäin kapea edestä. Hyvä luonne.
NUO H
Jättiläisen Kalanchie FI43583/05
Vahvaluustoinen, hieman ryhditön uros. Melko avoimet luomet, karkeahko kallo. Vahva kaula,
riittävät kulmaukset. Hieman kinnerahdas takaa, mikä näkyy liikkeessä. Värimerkeissä keltaisia
laikkuja.
NUO T
avoinluokka
Horsebjerg Judge JJ DKK06501/2005
Kookas, vahvaluustoinen uros, jolla voimakas uroksen pää, vahva kaula. Syvä runko, hieman luisu
lantio ja niukahko polvi kulmaukset. Hyvä väri ja luonne. Taka-askeleesta puuttuu voima, toinen
etujalka voimakkaasti ulkokierteinen.
AVO EH1
valioluokka
Blockbuster von Schöntal FI24334/03
Vahvaluustoinen uros, jolla hyvät päänlinjat, hieman ilmavat korvat ja turhan paljon huulia. Komea
kaula, hyvä ylälinja ja takaosa. Pysty olkavarsi, liikkeessä löysä edestä, hyvä väritys ja luonne.
VAL ERI2 PU2
Ozaenas Lovejoy FI17909/05
Erittäin tasapainoinen vahvarakenteinen uros, jolla hyvä pää. Vahva kaula, erinomainen runko ja
raajat. Hyvä väri ja väritys, liikkuu erittäin hyvin.
VAL ERI1 PU1 ROP

nartut
junioriluokka
Catapha's Xari FI41995/06
Takakorkealta vaikuttava pehmyt selkäinen elegantti narttu, jolla voisi olla parempi musta väri.
Feminiininen pää, tulisi kantaa korvia paremmin. Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä,
siksi nostelee eturaajoja korkealle liikkeessä, hyvä häntä.
JUN H
Catapha's Xiomara FI41994/06
Kookas, melko tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla tulisi olla puhtaampi väri. Feminiininen pää,
hyvä kaula, hieman pehmyt selkä. Hieman voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä.
Liikkeet ja luonne ok.
JUN EH1
Megappon Morritort D'aigua FI12627/06
Turhan vinttikoiramainen yleisilme, hyvät päänlinjat. Kantaa korviaan ruusuilla. Erittäin avoimesti
kulmautunut, pehmyt selkä, kapea runko. Hyvä väri, jäykkä lyhyt taka-askel, löysät kyynerpäät.
JUN H
nuortenluokka
Catapha's Winner-X FI42315/15
Melko tasapainoisesti rakentunut, feminiininen, riittävän vahvaluustoinen narttu, Hyvä pää,
tasapainoisesti hyvin kulmautunut. Hyvä ylälinja, väri ok, liikkuu hyvin. Esiintyy hieman
pidättäytyvästi.
NUO ERI1 PN4 VASERT
avoinluokka
Denim Danes Dream Catcher FI45392/04
Melko tasapainoinen, musta narttu. Hyvät päänlinjat, korvat, silmät ja purenta. Hieman pitkä runko,
erinomainen takaosa. Riittävästi kulmautunut edestä. Liikkeet ok.
AVO ERI1 PN2 SERTI FI MVA
valioluokka
Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04
Kaunislinjainen musta narttu. Hyvät päänlinjat, kaunis ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut.
Hieman pitkä lanne, eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä häntä, liikkeet ok.
VAL ERI2 PN3
Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
Hieman pitkärunkoinen, mutta tasapainoinen narttu, jolla hyvä pää ja ylälinja. Hyvin kulmautunut,
värityksessä turhan paljon harmaita merkkejä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, löysästi edestä. Hyvä
luonne.
VAL ERI1 PN1 VSP

kasvattajaluokka
Kennel Catapha's
KASV EI ESITETTY

sininen
urokset
valioluokka
Bonel Oswald FI41624/02
Mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla hyvä sukupuolileima. Hieman karkea kallo ja kyömy nenä.
Tasapainoisesti kulmautunut, köyristää hieman lantiota seistessään, mutta liikkuu hyvin.
VAL ERI1 PU1 VSP
nartut
junioriluokka
Unique Amigo Perro FI15422/07
Vahvaluustoinen, vielä hieman takakorkea juniori, jolla hyvä väri. Avoimet silmäluomet pilaavat
pään ilmeen. Hyvä häntä, liikkeiden tulee vahvistua ja esiintyy pentumaisesti.
JUN EH1
nuortenluokka
Bonel Victoria FI46546/05
Tasapainoinen kaunislinjainen narttu. Hyvä väri, hieman karkea kallo, hyvä ylälinja. Riittävät
kulmaukset, liikkuu hyvällä sivuaskeleella.
NUO ERI1 PN1 SERTI ROP
valioluokka
Bonel Onella FI41628/02
Hyvän värinen, hyväluustoinen narttu. Hieman karkea kallo, hyvä kaula. Hieman etuasentoinen
lapa, hyvä runko. Hyvin kulmautuneet, hieman kinnerahtaat takaraajat. Liikkeessä hyvin löysä,
kapea ja erittäin löysä edestä,
VAL EH1

