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Tiikerijuovainen - keltainen
Urokset, junioriluokka
Dogiwogin Blackamore 11382/06
16kk vanha, keltainen, hyvin kookas, tällä hetkellä varsin jalkava juniori uros. Erittäin hyvät pään linjat, silmät ja ilme.
Oikea purenta, mutta hammaspuutoksia. Hyvä kaula. Aavistuksen pukinjalkainen. Liian etuasentoinen lapa. Riittävä
runko ja takakulmaukset. Liikkeet ahtaat ja hontelot mennen tullen. Erinomainen luonne
JUN H
Urokset , Avoin luokka
Great-Golden’s Irwin Goodman 43461/04
2,5v tiikerijuovainen pienehkö uros. Riittävä sukupuolileima. Hieman karkea pää. Otsapenger saisi olla merkitympi.
Hyvät silmät, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Saisi olla hieman vakuuttavampi uroksena. Liikkeet
ovat valitettavan lyhyet ja jäykät. Riittävän hyvä väritys.
AVO H
Urokset, Valioluokka
Abragabra’s Fantastic Phenom 33154/04
Lähes 3-vuotias, keltainen. Erinomainen koko. Hyvin maskuliininen. Hyvä tasapaino. Hyvät pään linjat. Silmät saisivat
olla tummemmat ja otsapenger merkitympi. Hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä luusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu sivusta katsottuna hyvin. Voisi olla kokonaisuutena hieman lyhyempi, mutta kantaa itsensä hyvin
ja on sopivan jalo.
VAL ERI 1 PU-1 ROP

Nartut, junioriluokka
Grand Fawn’s Juno 20015/06
16kk. Keltainen, feminiininen juniorinarttu, jolla on hyvät ääriviivat. Pää voisi olla hieman voimakkaampi suhteessa
runkoon. Hyvät pään linjat, riittävän tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Rungon tulee
kehkeytyä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Terveet, hieman verkkaiset liikkeet. Hyvä luonne.
JUN EH 1
Nelia Von Gigantic Blau 41874/07
Vasta 9kk. Keltainen, miellyttävän tyyppinen pentu, joka on ikäisekseen sopivan voimakas. Hyvä pään muoto, jossa
voisi olla enemmän pituutta. Hyvät tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Hyvä runko.
Takaosa voisi olla hieman vahvempi. Vielä varsin pentumainen ja löysä liikkeessä, mutta terveesti rakentunut.
JUN EH 2
Nartut, nuortenluokka
Gluckskind Biancaneve 43719/05
1v10kk vanha tiikerijuovainen narttu, joka esiintyy kovin ujosti ja vastahakoisesti häntä koipien välissä. Hyvät pään
linjat. oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Kohtuullinen kaula, hyvä luusto. Estetään hieman tuhtina. Valitettavasti
liikkeet ovat kovin epätasapainoiset ja vaikuttavat palkintosijaan.
NUO T
Gluckskind Bohaterka 43717/05
1v 10kk. Kauniin tyyppinen keltainen narttu, joka on sopivan jalo. Hyvä pään muoto. Silmien tulisi olla ehdottomasti
tummemmat. Hyvä purenta. Erittäin hyvä runko, sopiva luusto. Hyvä eturinta. Takaosa saisi olla hieman vahvempi ja
hieman paremmin kulmautunut. Pehmeä selkä liikkeessä. Riittävä askelmitta.
NUO EH 1

Mustaharlekiini
Urokset, Junioriluokka
Black Terminator’s Carlos
NUO Poissa
Mi’Havana Bodom Minnas 17742/06
14kk vanha, vahva harlekiini. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvin maskuliininen. Hyvä pään muoto. Oikea
purenta. ilme saisi olla parempi. Erinomainen luusto ja käpälät. Kaunis kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko.
Erittäin hyvät takakulmaukset. Riittävän hyvä väritys. Tässä koirassa on tälle värille harvinaisen paljon hyvää. Sen tulee
tiivistyä liikkeessä, mutta ääriviivat ovat hyvät.
JUN ERI 1 PU-1 SERT VSP
Urokset, nuortenluokka
Danemanian Outlander 48383/05
n.1½ -vuotias musta uros, jolla esittäjän ilmoituksen mukaan kehäkammo ja jota ei saada edes kehän sisäpuolelle. Koira
ei ole kehän sisäpuolella, eikä näin arvosteltavana, siksi palkinto hylätty.
NUO HYL
Urokset, avoinluokka
Danemanian Moomintroll 27261/05
2-vuotias, musta. Hyvä koko, mutta aivan liian kapea ja kevyt, eikä valmis tähän luokkaan. Hyvä pään pituus. Oikea
purenta. Liian kevyt luusto. Kovin ahdas edestä. Heikot ranteet. Liian kapea runko ja niukasti kulmautunut niin edestä
kuin takaa. Tarvitsee huomattavasti enemmän aikaa kehittyäkseen. Heikot liikkeet. Erinomainen luonne.
AVO T

Nartut, nuortenluokka
Anxious Elba to Ozaenas 46015/05
1,5-vuotias, musta. Hyvä tyyppi, sopivan vahva. Koko ok. Hyvät pään linjat. Silmät saisivat olla tummemmat. Purenta
ok. Hyvä luusto. Toivoisin paremman ylälinjan. Riittävän kulmautunut takaosa. Kovin löysät liikkeet ja takaosassa
tulisi olla enemmän voimaa. Liikkeet pudottavat palkintosijaa.
NUO H
Nartut, avoinluokka
Wysiwyg’s Katie Dogiwogi 44795/05
3-vuotias, musta. Tyylikäs, sopivan jalo narttu, jolla hyvä koko ja linjat. Feminiininen pää, jossa hyvät linjat. Riittävän
tummat silmät. Hyvä purenta. Riittävä luusto. Hyvät käpälät. Sopivasti kulmautunut etuosa. Hyvä runko. Riittävästi
kulmautunut takaosa, mutta reidessä saisi olla enemmän leveyttä. Liikkuu hyvällä askelmitalla ja kantaa itsensä hyvin.
Erittäin hyvä turkin kunto. Käyttäytyy arvokkaasti.
AVO ERI 1 PN-1 SERT ROP -> FIN MVA
Nartut, valioluokka
Bonel Santra 24281/04
3-vuotias, musta. Hyväntyyppinen, sopivan vahva jalo narttu, jolla on hyvät ääriviivat seistessä. Hyvä ryhti. Hieman
karkea kallo, muuten hyvä pää. Oikea purenta. ilme voisi olla hieman parempi. Kauttaaltaan hyvin rakentunut. Vankka
runko. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvä liikkuja.
VAL ERI 1 PN-2

Sininen
Nartut, junioriluokka

Bonel Xtreme Eleanor 21088/06
14kk vanha, feminiininen, hyväntyyppinen narttu, joka tarvitsee hieman enemmän itseluottamusta. Hyvä lihaskunto,
mutta muuten hieman hoikka. Hyvät pään linjat, erittäin hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula. Riittävä lapakulmaus.
Hieman niukat takakulmaukset. Ahtaat takaliikkeet ja selkä pehmeä liikkeessä. Runko saa vielä massoittua.
JUN H
Genedda Clandestina Vox 16207/06
14kk vanha, feminiininen, hieman tuhdissa kunnossa esitetty narttu. Hyvät ääriviivat seistessä. Hyvät pään linjat. Hyvä
ilme. Purenta ok. Vielä ahdas edestä. Sopiva lapakulma & takakulmaukset. Kovin ahtaat takaliikkeet ja edestä löysä.
Hyvä tyyppi, mutta liikkeiden tulee parantua.
JUN H
Nartut, valioluokka
Bonel Onella 41628/02
4-vuotias. Hyvän tyyppinen, riittävän vahva, joka on samalla jalo. Hyvät ääriviivat seistessä. Erittäin hyvät pään linjat.
Hyvä ilme. Oikea purenta. Riittävä luusto. Hyvät käpälät. Vankka, tilava runko. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Hyvät
sivuliikkeet, mutta toivoisin kintereisiin lisää voimaa.
VAL ERI 1 PN-1 ROP

