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Maret Kärdi, Viro
Keltainen & Tiikerijuovainen
Urokset, junioriluokka
Chic Carelia’s Armagnac 45006/04
POISSA
Urokset, avoinluokka
Grand Krøyer’s Athos 42483/03
POISSA
Love-Dane’s Yrjö-Suuri 30090/04
Riittävän jalo, sopivan kokoinen ja sopusuhtainen 2 vuotias uros. Komea uroksen pää, tummat silmät, hyvä maski ja
purenta. Sopiva ylälinja, riittävän tilava runko, hieman etuasentoiset eturaajat. saisi liikkua vetävämmin. Toivoisin
paremmat kulmaukset. Hyvä luonne.
AVO EH 1
Urokset, valioluokka
Lyonhearts St. Nicholas 30793/01
Keskikokoinen, sopusuhtainen, tänään hieman tuhdissa kunnossa, mutta silti jalo 5 vuotias uros. Oikeanmallinen
ilmeikäs pää, keskitummat silmät, oikea purenta. Oikea-asentoinen riittävän pitkä kaula, hyvä ylälinja ja sopivat
kulmaukset. Rodunomaiset tasapainoiset ja sulavat liikkeet. Ylväs olemus.
VAL ERI 1 PU1 ROP
Nartut, avoinluokka
Lagarada’sPearl To Chic Carelia 31799/04
POISSA
Nartut, veteraaniluokka
Dane Amor Madam Versailes 40967/97
Melkein 9 vuotias, keskikokoinen sopusuhtainen ja hyvässä lihaskunnossa veteraaninarttu. Oikean kokoinen, muotoinen
ja ilmeikäs nartun pää, keskitummat silmät, toivoisin jalomman kaulan ja kiinteämmän ylälinjan. Pystyhkö etuosa ja
etuasentoiset eturaajat vaikuttavat sivukuvaan. Erittäin hyvät takakulmaukset. Hyvät takatyöntö, heikompi etuaskel.
Edukseen esitetty.
VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET BIS1-VET
Musta & Harlekiini
Urokset, avoinluokka
Mi’havana Azelfafage 24058/04
Hyväkokoinen sopusuhtainen ikäisekseen riittävästi kehittynyt 2 vuotias uros, jolle toivoisin enemmän jaloutta. Hieman
voimakas pää, syvällä sijaitsevat vaaleahkot silmät ja turhan roikkuvat huulet, riittävä kaulan pituus, kiinteä ylälinja,
rinta saisi olla tilavampi. Riittävät etukulmaukset mutta ei aivan suorat kyynärvarret, niukat takakulmaukset. Voisi
liikkua vetävämmin. Avoin ja ystävällinen luonne.
AVO EH 1
Urokset, valioluokka
Lee’s Tigerlad From Ravendane 12346/05
2 ½ vuotias keskikokoinen, voimakasluustoinen uros joka saisi olla kauttaaltaan kuivempi. Voimakas uroksen pää,
kyömy kuonon selässä ja paksut lihavat huulet ja ihopoimut poskissa häiritsevät ilmettä. Paksut löysähköt silmäluomet
ja syvällä sijaitsevat silmät, hieman matala-asentoinen kaula. Nahkapoimut säässä. Lyhyehkö lantio ja kapea reisi, hyvät
kulmaukset. Vetävät liikkeet. Tasainen väritys. Ystävällinen luonne.
VAL EH 1

Nartut, junioriluokka
Anxlous Ebony and Ivory 46016/05
9 kk, ikäisekseen sopivasti kehittynyt mutta tänään vielä matalaraajaiselta ja pitkätekoiselta vaikuttava juniorinarttu.
Oikean kokoinen nartun pää mutta ilmettä häiritsevän vaaleat silmät ja luisu venytetty otsapenger. Haja-asentoiset
korvat. Kaula runko ja raajat kaipaavat lihaspeitettä. Rintakori kaipaa tilavuutta ja syvyyttä. Niukat kulmaukset sekä
edessä että takaa, kapea reisi, jonkun verran kinnerahtautta takana ja selvästi uloskääntyneet takakäpälät. Karvapeite ei
parhaassa kunnossa.
JUN H
Nartut, avoinluokka
Anxlous Dame Nature 13925/04
Ei kovin kookas, keskivahvalla luustolla ja oikeata jaloutta kuvaava 2 ½ vuotias narttu. Oikea kokoinen,
tummasilmäinen, ilmeikäs pää, hieman liikaa kaareutunut poskikaari ja esiin tuleva niskakyhmy, jalo kaula, hyvä
ylälinja, sopiva rungon malli. Hyvät kulmaukset. Kevyet notkeat ja vetävät liikkeet. Tasainen väritys, musta saisi olla
kirkkaampi. Hieman pidättyväinen luonne.
AVO ERI 1 PN1 SERT ROP

