Lahti 14.1.2007
tuomari Saija Juutilainen

keltainen - tiikerijuovainen
nartut
pentuluokka
Pine Garden's Ego Edda S44196/2006
PEN POISSA
urokset
junioriluokka
Catapha's Xanthus FI41991/06
10 kk. Oikeat mittasuhteet omaava, urosmainen. Luustoltaan erinomaisen vahva juniori. Hyvä pään
pituus, yhdensuuntaiset linjat, erittäin vahva purenta, kuono voisi olla täyteläisempi. Suurehkot,
hyvin kiinnittyneet korvat, tummat silmät, aivan liian löysät luomet ja vielä runsaasti löysää
kaulanahkaa. Vahva kaula, ylälinja vielä kovin pehmeä seistessä & liikkeessä. Hieman jyrkkä
lantio, hyvät lavat. Turhan niukat takakulmaukset, ikäisekseen eriomainen runko. Erinomaiset
vahvat käpälät, kaunis väritys. Mukava luonne, Liikkeet vielä kovin löysät.
JUN H
nuortenluokka
Alder Glade's Dante FI35386/05
18 kk. Tyylikäs, kuitenkin urosmainen, mittasuhteiltaan miellyttävä, hyväryhtinen & -luustoinen
nuorukainen. Hyvä pään pituus, turhan matala otsapenger, silmät saisivat olla tummemmat. Hyvin
kiinnittyneet korvat, erinomainen huulilinja, hieman löysää kaulanahkaa. Voimakas, riittävän pitkä
kaula, joka voisi kiinnittyä sulavammin lapoihin. Hienot, vahvat käpälät. Ikäisekseen hyvä
rinnansyvyys, kantaa häntänsä hyvin liikkeessä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä
askelpituudella, edestä riittävän vapaasti. Turhan jyrkkä lantio, hyvä väritys, erinomainen luonne.
NUO EH2
Alder Glade's Dave FI35387/05
18 kk. Olemukseltaan ja sukupuolileimaltaan erinomainen. Hyväryhtinen tasapainoisesti kehittynyt
nuori uros, jossa voima & tyyli yhdistyvät erinomaisella tavalla. Erinomainen uroksen pää, hyvät
linjat, kuonon selkä voisi olla tasaisempi, hieman vaaleat silmät, kuono-osa voisi olla täyteläisempi.
Aavistuksen löysät huulet, hyvin kaunis kaula & säkä, hieman jyrkkä lantio. Kantaa häntänsä hyvin
liikkeessä, hyvin kulmautunut, hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella.
Kaunis väri, miellyttävä luonne.
NUO ERI1 PU1 SERTI VSP
avoinluokka
Alder Glade's Legacy Of Bandit FI 28434/04

2 v. Tyylikäs, mittasuhteiltaan miellyttävä nuori uros. Kokonaisuudessaan riittävän urosmainen.
Sopusuhtainen raajaluusto. Hyvä pään pituus & linjat, riittävä otsapenger, silmät voisi olla
tummemmat, hyvä purenta & huulilinja. Oikein kiinnittyneet korvat, kauniisti kaartuva kaula.
Erinomainen säkä, lantio lyhyt & tasainen, hännänkiinnitys korkealla, siitä johtuen kantaa häntäänsä
turhan korkealla liikkeessä. Hyvä rungon tilavuus & eturinta. Saisi olla paremmin kulmautunut
edestä, riittävät takakulmaukset, vahvat reidet. Liikkuu hyvällä ryhdillä, edestä löysästi ranteista.
mukava luonne.
AVO ERI1 PU2 VASERT
Euro Power Anterotero FI35088/04
2 v. Voimakasluustoinen ja -runkoinen, hieman massavan vaikutuksen antava nuorukainen. Ei vielä
täysin tasapainoinen. Erinomainen pään pituus, kaunis ilmeiset tummat silmät, vahva purenta.
Liikaa otsaryppyjä, alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvät korvat & huulilinja, vahva kaula, kaartuu
kauniisti, mutta voisi olla tyylikkäämpi. Köyristää lanneosaa, lantio laskee voimakkaasti. Hieman
raskaat lavat, saisivat olla viistommat, hyvät takakulmaukset, vahvat käpälät. Tänään vallattomat
liikkeet. Erinomainen luonne, tarvitsee aikaa tasoittuakseen.
AVO H
nartut
junioriluokka
Red Rublev Walkyria FI442873/05
1,5 v. Tyylikäs, mittasuhteiltaan miellyttävä. Sopusuhtainen raajaluusto. Aivan erinomainen pää,
tummat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, hyvä purenta, kaunis huulilinja. Oikein kiinnyttyneet,
suurehkot korvat. Kaunis kaula, kiinnittyy sulavasti lapoihin. Eriomainen takaosa, hyvin
kulmautunut. Hyvät lavat, pystyt olkavarret, kauniit käpälät, hyvärunko. Liikkuu kinnerahtaasti,
edestä löysästi, sivusta hyvä askelpituus, pyrkii ajoittain liikkumaan sivuttain. Kaunis väritys,
lupaava.
JUN EH1
Red Rublev Wanamo FI44274/05
16 kk. Hyvät rungon mittasuhteet omaava juniori, joka tänään antaa itsestään hieman raskaan
yleiskuvan valeraskaudesta johtuen. Toivoisin päähän enemmän pituutta, yhdensuuntaiset linjat,
voimakas otsauurre, korostuneet kulmakaaret. Hyvä purenta & huulilinja, tummat silmät, luomet
voisi olla tiiviimmät, hyvä kaula, voisi kiinnittyä sulavammin ylälinjaan. Sopusuhtainen luusto,
kauniit käpälät, hyvä rintakehä, eturinta saa kehittyä. Voimakkaat takakulmaukset, etuosa saisi olla
paremmin kulmautunut, hieno häntä. Liikkuu edestä löysästi, eturaajoja heitellen, sivusta hyvä
askelpituus, ylälinja saisi olla vapaampi, hyvä väritys, mukava luonne.
JUN H
nuortenluokka
Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05
18 kk. Mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan kaunis, tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu.
Sopusuhtainen raajaluusto, erinomainen pään pituus & linjat, otsapenger voisi olla parempi ja silmät
tummemmat, hyvä purenta, erinomainen huulilinja. Hyvät korvat, kaunis kaula, voisi kiinnittyä
sulavammin lapoihin. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä, riittävät takakulmaukset.
Hyvät vahvat käpälät, alalinja nousee turhan voimakkaasti, riittävä eturinta. Liikkuu
yhdensuuntaisesti, sivusta riittävä askelpituus. Mukava luonne, kaunis väritys.

NUO ERI1 PN3 VASERT
Alder Glade's Demi FI35392/05
18 kk. Tyylikäs, tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan miellyttävä, linjakas nuori narttu.
Erinomainen pään pituus, hieman matala otsapenger, hyvät linjat, hyvä purenta, silmät voisi olla
tummemmat. Jalo kaula, kiinnittyy sulavasti ylälinjaan. Erinomainen vahva takaosa, hyvin
kulmautunut edestä & takaa. Ikäisekseen hyvä runko, eturinta saa kehittyä. Liikkuu
yhdensuuntaisesti, sivulta erinomaisesti. Esiintyy & esitetään erinomaisesti. Hyvä tumma maski,
pohjaväri saisi olla puhtaampi.
NUO EH2
Helisain Caramel FI14155/05
Vajaa 2 v. Hyväryhtinen, raamikas & voimakas nuori narttu. Sopusuhtainen raajaluusto. Toivoisin
päähän lisää pituutta & tyyliä, voimakas kallo, korostuneet posket, riittävä otsapenger, silmät voisi
olla tummemmat, hyvä purenta & huulilinja. Vahva kaula, kaartuu hyvin, hyvä rintakehän tilavuus,
riittävä eturinta, hieman jyrkkä lantio. Vahvat käpälät, saisi olla paremmin kulmautunut edestä,
kaunis väritys. Liikkuu vielä löysästi, kapeasti takaa. Ontuu vasenta takajalkaansa, eikä varaa sille
painoa, tästä johtuen EVA.
NUO EVA
Wilhellmiinan Öltzin-Örtzy FI46770/05
19 kk. Tyylikäse, mittasuhteiltaan miellyttävä, tyylikäs nuori narttu. Tällä hetkellä vaikuttaa kovin
raajakkaalta. Erinomainen pään pituus, silmät voisi olla tummemmat, hyvä purenta & huulilinja.
Hyvin kiinnittyneet, hieman lentävät korvat, loiva otsapenger. Kaunis kuiva kaula, erinomainen
ryhti. Runko & eturinta saa kehittyä, löysät kyynärpäät, ylälinja saa vahvistua. Lantio laskee
voimakkaasti, vaikuttaa askelpituuteen. Pysty etuosan rakenne, vahvat käpälät, kääntää etukäpäliään
sisäänpäin, erinomainen väri.
NUO H
avoinluokka
Abragabra's Fantastic Dream FI33157/04
2,5 v. Tyylikäs nuori narttu, hyvin tasapainoisesti kehittynyt, ikäisekseen hyvärunkoinen.
Erinomainen pään pituus & linjat, voimakkaat otsarypyt häiritsevät ilmettä, kauniit tummat silmät,
hyvä purenta. Tyylikäs kaula, kiinnittyy liian jyrkästi ylälinjaan. Hyvä rintakehän pituus & eturinta,
hyvät, vahvat käpälät. Hyvät takakulmaukset, voisi olla paremmat edestä. Liikkuu edestä löysästi,
sivusta hyvällä askelpituudella. Kauttaaltaan kapealinjainen, saa tilavoitua. Hyvä luonne, esitetään
kauniisti.
AVO H
Alder Glade's Lizetta FI28439/04
2,5 v. Hyvät rungon mittasuhteet omaava nuori narttu, ei tänään parhaassa näyttelykunnossa.
Alalinja hieman roikkuva, samoin selkä. Tyylikäs oikealinjainen pää, aavistuksen kyömy kuonon
selkä, kaunis ilme. Erinomainen kaula, kiinnittyy kauniisti. Erinomaiset takakulmaukset,
erinomainen eturinta. Liikkuu edestä kerien, sivusta erinomaisella askelpituudella. Kantaa itsensä
liikkeessä hyvin, esiintyy kauniisti.
AVO ERI1 PN2 SERTI
Great-Golden's Beatrice FI11416/01

6 v. Tyylikäs, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu. Sopusuhtainen raajaluusto. Sopusuhtainen pää,
hyvin hoidettu purenta, hieman roikkuva huulilinja. Hyvä ilme & korvien kiinnitys. Jalo kaula, voisi
kiinnittyä sulavammin ylälinjaan. Seistessä takakorkea. Liikkuu edestä löysästi, sivusta hyvä
askelpituus, liikkeessä saisi olla enemmän ryhtiä. Kaunis väri & esitetään mallikelpoisesti.
AVO H
Helisain Cairo FI14153/05
2 v. Voimakasrakenteinen & -runkoinen. Hyvät mittasuhteet & ryhti, sopusuhtainen raajaluusto.
Toivoisin pään tyylikkäämmäksi, hyvä purenta, hyvä ilme & korvien kiinnitys. Vahva kaula.
Tasapainoinen, mutta niukasti kulmautunut, tilava runko, erinomainen eturinta, jyrkkä lantio.
Liikkeet saavat vakiintua, sivulta liikkuu hyvällä askelpituudella & ryhdillä. Erinomainen maski,
pohjaväri saisi olla puhtaampi, erinomainen luonne.
AVO EH2
valioluokka
Edendane's Luthien Tinuviel FI27698/04
2,5 v. Mittasuhteiltaan erinomainen, tasapainoinen, tyylikäs, sopusuhtainen raajaluusto. Hyvä pään
pituus, kuono voisi olla aavistuksen pidempi & huulilinja kauniimpi. Hyvä purenta, erinomainen
kaula & ylälinja. Hyvä eturinta, pitkä rintakehä, joka saa tilavoitua. Tasapainoisesti kulmautunut,
hyvät käpälät. Liikkuu erinomaisella askelpituudella & ryhdillä. Kaunis keltainen väri.
VAL ERI1 PN1 ROP

musta - harlekiini
urokset
pentuluokka
Denim Danes Galactic Genius FI46121/06
PEN POISSA
junioriluokka
C'mon Urban Fellow FI35066/06
10,5 kk. Mittasuhteiltaan erinomainen, hyväluustoinen juniori,. Urosmainen pää, hyvä purenta,
hyvät silmät, turhan avoimet luomet & vilkkuluomet vaikuttavat ilmeeseen, voimakkaat otsaluut.
Hyvä kaula, kiinnittynyt hyvin, ikäisekseen hyvä runko. Köyristää ylälinjaa erityisesti liikkeessä,
jyrkkä lantio. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät reidet, tiiviit käpälät, voisivat olla
korkeammat. Liikkeet vielä kovin kapeat & löysät. Tarvitsee enemmän ryhtiä liikkeeseen. Mukava
luonne.
JUN H
Galanthus Dedicated To Danemanian FI47849/06
11 kk. Mittasuhteiltaan & sukupuolileimaltaan hyvin miellyttävä, ryhdikäs, kiiltävän musta. Upea
luonne. Erinomainen pään pituus, vaaleat silmät, hieman roikkuvat huulet, vahva kauniisti kaartuva
kaula. Ylälinja saisi olla vahvempi, lantio laskee voimakkaasti. Tiiviit, pitkät käpälät, hyvät
takakulmaukset. Liikkuu vielä löysästi, sivulta hyvällä askeleella kunhan malttaa. Super luonne.

JUN EH1
Nickel's Moonlight To Piistar FI17717/07
10 kk. Mittasuhteiltaan oikea juniori, sopusuhtainen raajaluusto. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä
pään pituus, tyyliä saisi tulla lisää, kallo kovin poskekas, hyvä purenta, pyöreät vaaleat silmät.
Hieman roikkuvat huulet, kaunis kaula. Hienot vahvat käpälät, lantio on jyrkkä. Liikkuu
yhdensuuntaisesti, sivusta hyvällä askelpituudella, tänään vielä takakorkea. Esiintyy & esitetään
mallikelpoisesti.
JUN EH2
nuortenluokka
Jättiläisen Junkmail FI13834/05
Lähes 2 v. Hyvin urosmainen, riittävä raajaluusto, mittasuhteiltaan neliömäinen. Voisi olla
paremmin kulmautunut edestä & takaa. Hyvä pään pituus, voimakas kallo & paljon poskia, suuri
kirsu, hyvä huulilinja, tummat silmät, vaaleat vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Kaulassa saisi olla
pituutta & tyyliä, riittävä runko. Hienot käpälät, liian pystyt ranteet, jyrkkä lantio. Kantaa häntää
korkealla. Etuliike korkeaa, liikkuu liian lyhyellä askeleella & takakorkeana. Upea karvapeite,
erinomainen luonne. Esiintyy & esitetään ammattitaidolla.
NUO H
avoinluokka
Anxious Dark Side Of Moon FI13920/04
3 v. Hyvät rungon mittasuhteet, riittävän urosmainen nuorukainen. Toivoisin enemmän kokoa &
näyttävyyttä, sopusuhtainen raajaluusto, hienot vahvat käpälät. Hyvä pään pituus, hyvä purenta,
huulilinja saisi olla täyteläisempi & kuono voimakkaampi & silmät tummemmat. Nouseva alalinja,
riittävä eturinta, erinomainen ylälinja, olkalinja saisi olla viistompi. Liikkuu edestä korkein askelin,
sivusta riittävä askelpituus. Mukava luonne, pohjaväri saisi olla puhtaampi musta ja kokoa
enemmän.
AVO T
Denim Danes Dracula FI45390/04
2,5 v. Mittasuhteiltaan miellyttävä, hyvä sukupuolileima, riittävä raajaluusto. Hyvä pään pituus,
voimakkaat posket, kyömy kuonon selkä, matala otsapenger, hyvä purenta, etuhammasrivi ei aivan
tasainen, silmät saisi olla tummemmat. Löysää kaulanahkaa, riittävä kaulan pituus & sulava
kiinnitys. Aivan liian jyrkkä lantio, rintakehä & eturinta saavat kehittyä. Hieman painuneet ranteet,
upea musta väri. Liikkuu kovin löysästi kintereistä & korkealla löysällä etuaskeleella. Esiintyy &
esitetään mallikelpoisesti.
AVO H
Horsebjerg Judge JJ DKK06501/2005
21 kk. Hyvin tasapainoisesti kehittynyt nuorukainen, hyvät rungon mittasuhteet ja raajaluusto.,
Erinomainen urosmainen pää, otsapenger saisi olla selvempi & kuono vahvempi & silmät
tummemmat, hyvä huulilinja. Vahva kaula & ylälinja, laskeva lantio, olkavarsi saisi olla viistompi.
Hyvät vahvat käpälät. Liikkuu löysästi kintereistä, hyvin edestä, sivulta hyvällä askelpituudella.
Pystyt ranteet, eturinta saa kehittyä, jyrkkä lantio, hieno musta väritys. Esiintyy & esitetään
mallikelpoisesti. Mukava luonne.
AVO ERI2 PU3 VASERT

Ozaenas Lovejoy FI17909/05
2 v. Hyvin tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan & sukupuolileimaltaan hyvä uros,
erinomainen raajaluusto. Urosmainen pää, hieman liikaa poskia, hyvä purenta. Oikein kiinnittyneet
korvat, kaunis kaula & ylälinja. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin takaa, vahvat
käpälät, hyvä runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti, sivusta erinomaisella askelpituudella. Runko saisi
olla kiinteämpi liikkeessä. Hyvä väri & luonne.
AVO ERI1 PU2 SERTI FI MVA
Saradane's Energiner FI20583/05
2 v. Mittasuhteiltaan & sukupuolileimaltaan hyvä nuori uros, tasapainoinen raajaluusto,.
Erinomainen pään pituus, voimakas kallo, silmät voisi olla tummemmat, vilkkuluomet häiritsevät
ilmettä, hyvä huulilinja. Kaunis kaula & kiinnitys, jyrkkä lantio, rintakehä saa tilavoitua & erurinta
kehittyä. Voisi olla paremmin kulmautunut. Liikkuu löysästi edestä & kintereistä, sivuliike kevyttä,
mutta voisi olla enemmän pituutta. Erinomainen väri.
AVO H
valioluokka
Bonel Sirius FI24279/04
Vajaa 3 v. Erinomaisen sukupuolileiman omaava uros, miellyttävä, ryhdikäs kokonaisuus, hyvä
runko & luusto. Urosmainen pää, kuono saisi olla pidempi, hyvä purenta, hieman roikkuvat huulet,
tummat silmät, vilkkuluomet vaikuttavat ilmeeseen. Suuret, alas kiinnittyneet korvat, kauniisti
kaartuva kaula, jyrkkä lantio, hyvät kulmaukset. Eturinta saisi olla selvempi, erinomainen musta
väri. Liikkuu hieman ahtaasti kintereistä, hyvä sivuliike. Ylälinja voisi olla vahvempi, mukava
luonne.
VAL ERI1 PU1 VSP
Jättiläisen Finlandia FI15128/03
4 v. Miellyttävä ryhtinen, tyylikäs, linjakas, hyvä raajaluusto. Erinomainen pään pituus, kaunis
ilme, hyvät korvat & purenta & huulilinja. Kaunis kaula & ylälinja, hyvä runko, olkavarret saisi olla
viistommat, muuten hyvät kulmaukset. Erinomainen väritys. Liikkuu yhdensuuntaisesti, sivuliike
saisi olla ryhdikkäämpää ja askelpituus takana parempi. Miellyttävä uros.
VAL ERI2 PU4
nartut
junioriluokka
Anastacia Bohemia Abrus FI25045/06
14 kk. Hyvin kehittynyt, erinomainen raajaluusto & rungon mittasuhteet. Pää voisi olla pidempi &
otsapenger selvempi. Hyvä purenta, roikkuvat huulet, erinomainen silmien muoto, korvien kiinnitys
ok. Erinomainen kaula & ylälinja, hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät, hieman
takakorkea. Liikkuu löysästi, sivulta erinomaisella askelpituudella. Runko saa tiivistyä. Pohjaväri
voisi olla puhtaampi, pääosin mustat ja tasaisesti jakautuneet värimerkit. Mukava luonne, esiintyy
hyvin.
JUN EH1
C'mon Unforgettable FI35072/06
9 kk. Tyylikäs, hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus, linjat saisi olla yhdensuuntaisemmat, purenta
ok, hieman pyöreät silmät. Kaunis kaula, hyvä runko, hyvin kulmautunut, hieno häntä. Liikkuu

edestä löysästi, muuten erinomaisen yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella. Erinomainen
luonne, lupaava kokonaisuus.
JUN EH3
Genedda Aurora Borealis FI48195/05
17 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, hyvät rungon mittasuhteet ja raajaluusto. Hyvin narttumainen,
linjakas pää, otsapenger saisi olla selvempi, vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Kaunis kaula,
tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, hyvä eturinta, pehmeät ranteet. Liikkuu kapeasti takaa ja
edestä kerien, sivuliike voisi olla ryhdikkäämpää. Kaunis väri.
JUN EH2
nuortenluokka
Jättiläisen Joanna FI13837/05
23 kk. Hyvät rungon mittasuhteet, narttumainen kokonaisuus, kokoon nähden toivoisin lisää
raajaluustoa. Tyylikäs, pitkä pää, otsapenger saisi olla voimakkaampi, samoin kuono,
kaunismuotoiset silmät. Hyvin kiinnittynyt, hieman lentävät korvat. Hyvä kaulan pituus, kiinnitys
saisi olla parempi, hyvä rintakehän pituus, voimaa saa tulla lisää. Liian pysty etuosa, kantaa häntää
korkealla. Liikkuu löysästi & jäykästi, sivuaskeleessa saisi olla lisää pituutta.
NUO H
avoinluokka
Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
2 v. Miellyttävä nuori narttu, kauniit ääriviivat, hyvä sukupuolileima. Kaunis pitkä pää, otsapenger
saisi olla selvempi, kaunis ilme, korvien kiinnitys ok. Erinomainen kaula ja ylälinja, eturinta saisi
olla selvempi. Hyvät käpälät & takakulmaukset, laskeva lantio. Erinomainen pohjaväri, jonkin
verran harmaita laikkuja. Liikkuu edestä löysästi, sivulta hyvällä askelpituudella ja ryhdillä.
AVO ERI1 PN2 SERTI FI MVA
Tribeca Taraba FI18728/06
2 v. Miellyttävä narttu, tasapainoisesti kehittynyt. Hyvä pään pituus, voimakkaat posket, hyvä
purenta, huulilinja ok. Korvat voisi olla pienemmätkin, hyvä vahva kaula. Erinomainen eturinta,
hyvä rintakehä, tasapainoisesti, mutta niukasti kulmautunut. Hyvä pohjaväri, hyvät merkit.
Liikkeissä hieman löysyyttä, seistessä erinomainen.
AVO ERI2 PN3 VASERT
Western Rose Akwaforta FI30216/05
2 v. Hyvä ryhtinen, voimakas, voisi kokonaisuutena antaa tyylikkäämmän vaikutelman. Pää saisi
olla narttumaisempi, vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, roikkuva huulilinja, hyvä purenta. Vahva
kaula, saisi kiinnittyä sulavammin, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä takaosa. Eturinta
saa kehittyä. Liikkuu löysästi kintereistä, sivulta riittävä askelpituus. Pohjaväri saisi olla puhtaampi,
musta hyvin jakautuneet merkit. Miellyttävä luonne.
AVO H
valioluokka
Bonel Sasha FI24282/04
Lähes 3 v. Kokonaisuutena hyvin kaunislinjainen, jossa miellyttävästi yhdistyy tyyli & voima.
Hyvä pään pituus, kuono voisi olla pidempi, hyvä purenta & huulilinja. Tyylikäs kaula, hyvä runko,

olkavarret saisi olla viistommat. Liikkuu edestä hieman kerien, muuten erittäin hyvin ja oikealla
ryhdillä, kaunis väri.
VAL ERI1 PN1 ROP

sininen
nartut
pentuluokka
Unique Amigo Ferro FI15422/07
7 kk. Kaunislinjainen, tasapainoisesti kehittynyt, kauniin värinen. Hyvä pään pituus, hyvä purenta,
riittävä huulilinja, punaiset vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Erinomainen runko & ylälinja, erittäin
hyvät takakulmaukset, tiiviit käpälät. Liikkeessä takakorkea, liikkuu vakaasti ja oikealla
askelpituudella. Mukava luonne, kauniisti esitetty.
PEN1 KP ROP-PENTU
urokset
nuortenluokka
Genedda Absit Invidia FI48194/05
16 kk. Mittasuhteiltaan & sukupuolileimaltaan miellyttävä, tasapainoisesti kehittynyt,
hyväluustoinen ja -runkoinen. Urosmainen pää, riittävä huulilinja, oikein kiinnittyneet korvat,
kaunisilmeiset silmät. Kaunis kaula & ylälinja. Olkavarsi voisi olla viistompi, hyvä runko, eturinta
saa kehittyä, kaunis väri. Liikkuu edestä löysästi, sivusta oikealla askelpituudella. Kantaa häntäänsä
hyvin. Miellyttävä.
NUO ERI1 PN2 SERTI
valioluokka
Bonel Quentin Blue FI28150/03
3 v. Mittasuhteiltaan & sukupuolileimaltaan urosmainen, miellyttävä kokonaisuus.
Voimakaspiirteinen pää, hyvä huulilinja, otsapenger saisi olla selvempi ja kuono pidempi &
tyylikkäämpi & kuivempi kaula. Hyvä runko, riittävä eturinta, hieman pehmeyttä ranteissa.
Riittävät takakulmaukset. Liikkuu takaa hieman kapeasti & edestä kerien. väritys ok, esiintyy
mallikelpoisesti.
VAL ERI1 PU1 VSP
Saradane's Diesel Truck FI43583/04
2,5 v. Tyylikäs, ryhdikäs, erinomaiset rungon mittasuhteet. Voimakaspiirteinen pää, hyvä purenta,
liikaa leuanalusnahkaa, kuono voisi olla pidempi, hyvä ilme. Hyvä kaula & runko, riittävästi
eturintaa, pitkät olkavarret, hyvät takakulmaukset. Liikkuu edestä hieman löysästi, sivusta
erinomaisella askelpituudella. Kaunis väri.
VAL ERI2 PU3
nartut
junioriluokka

Bonel Victoria FI46546/05
14 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan miellyttävä, sopusuhtainen raajaluusto,
erinomaisessa lihaskunnossa. Riittävän pitkä pää, hyvä huulilinja, hieman leuanalusnahkaa, kaunis
ilme & kaula. Erinomainen ylälinja, hyvä rintakehä, hyvä takaosa. Liikkuu sivulta erittäin hyvin,
edestä hieman löysästi. Kaunis väri, lupaava ja tasapainoinen kokonaisuus,
JUN ERI2 PN3 VASERT
Bonel Viivi FI46547/05
14 kk. Hyvin kaunislinjainen, mittasuhteiltaan oikea. Oikea pään pituus, voimakkaat otsarypyt,
vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, hyvä purenta, roikkuva huulilinja. Kaunis kaula- ja ylälinja,
erinomainen luusto, hyvin kulmautunut, erinomainen runko. Eturinta saa vielä kehittyä, kaunis väri.
Liikkuu löysästi edestä, erinomaisesti sivuilta, saa tiivistyä, hyvä luonne.
JUN ERI1 PN2 SERTI
avoinluokka
Falaris Dancing Fragon V Denim EST00406/05
2 v. Mittasuhteiltaan miellyttävä nuori narttu. Sopusuhtainen raajaluusto, runko & eturinta kesken
kehityksen. Hyvä pää, kuono voisi olla pidempi, roikkuvat huulet, hieman pienet silmät. Hyvä
korvien kiinnitys, kaunis kaula, hoikassa kunnossa. Suora etuosa, hyvät takakulmaukset. Kaunis
väri, kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvin. Runko & eturinta
kehittymättömät ja siksi antaa ilmavan kokonaiskuvan, esiintyy hyvin.
AVO EH1
Genedda Read My Lips 17528/01
5 v. Tyylikäs, kaunoslinjainen, sopusuhtainen raajaluusto. Tyylikäs pitkä pää, hyvä purenta,
huulilinja ok, otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä ilme. Hyvin kiinnittyneet korvat, kaunis
kaula, hyvä pitkä rintakehä. Ylälinja ei parhaimmillaan, erityisesti liikkeessä saisi olla kiinteämpi,
seisoo takakorkeasti. Liikkuu edestä löysästi, sivulta takapotku voimaton. Runko saisi olla tiiviimpi,
hyvä väri.
AVO EH2
valioluokka
Bonel Oona FI41626/02
4 v. Miellyttävä, hyväryhtinen, hyvässä kunnossa oleva narttu. Tasapainoinen, hyväluustoinen ja runkoinen. Pää saisi olla tyylikkäämpi & pidempi, hyvä purenta, kaunis ilme. Erinomainen kaula &
ylälinja, eturinta voisi olla parempi. Liikkuu edestä hutiloiden, hyvä sivuaskel, hyvä väri.
VAL ERI1 PN1 ROP
kasvattajaluokka
Kennel Bonel
Sinisiä, hyvän värisiä koiria 3-sta eri yhdistelmästä. Tasapainoisia, ryhdikkäitä ja rodunomaisia.
Erinomaiset sukupuolileimat. Liikkuvat hyvin & kantavat itsensä oikein liikkeessä. Onnittelut
taitavasta kasvatustyöstä.
KASV1 KP ROP-KASV.

