Pori Kv 29.7.2007
tuomari: Kari Järvinen
keltainen - tiikerijuovainen
urokset
junioriluokka
Catapha's Xakery FI41992/06
JUN POISSA
Jättiläisen Ox To Love-Dane's FI11780/07
Tasapainoisesti rakentunut ja kehittynyt nuorukainen. Lupaava hyvälinjainen pää, oikeat rungon
mittasuhteet. Hyvä kaula ja selkälinja, oikein kulmautuneet raajat, hyvä luusto, hyvin kannettu
häntä. Liikkuu tasaisesti. Tietysti tarvitsee aikaa, mutta lupaava.
JUN EH1
Red Rublev Drogheda FI38567/06
Nuori uros, jolla hyvä urosmainen pää, yksi P1 puuttuu, hyvä kallo. Runko voisi olla hieman
täyteläisempi, hieman jyrkkä lantio. Saisi olla paremmin kulmautunut erityisesti takaa. Häntä voisi
olla hieman suorempi. Liikkuu tasaisesti, tarvitsee aikaa.
JUN EH2
Ritzypal's Codename Warlock FI48826/06
Nuori uros, jolla hyvin kehittynyt rakenne. Hyvä pään malli, kaunis kaula. Hyvät mittasuhteet,
runko tarvitsee aikaa, napatyrä, joka tulisi hoitaa kuntoon. Liikkuu hyvin, tulee harjoittaa, että
voidaan tarkastaa purenta ja hampaisto, tänään se ei ollut mahdollista.
JUN EVA
nuortenluokka
Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06
NUO POISSA
Red Rublev Wigwam FI44277/05
Hyvän kokoinen tiikeri uros. Saisi olla hieman täyteläisempi pää, hyvä kaula. Toivoisin paremmin
kulmautuneen etuosan, liian luisu lantio. Riittävä rintakehä, raajaluusto riittävä, takaraajat voisivat
olla paremmin kulmautuneet. Liikkuu takaa ahtaasti ja epävakaasti, edestä lyhyin askelin.
NUO H
avoinluokka
Ritzypal's Aguard Of King FI11060/02
6-vuotias uros, jolla oikeanmallinen pää, yksi P1 puuttuu. Voimakas kaula, oikeat mittasuhteet,
riittävä luusto. Saisi olla hieman paremmin kulmautunut, selkälinja laskee hieman liikkeessä.
Liikkuu hieman jäykin askelin. Tulisi olla kookkaampi urokseksi.
AVO EH1
valioluokka

Alder Glade's Dave FI35387/05
Uros joka saisi olla hieman rohkeampi. Hyvän mallinen pää, yksi P1 puuttuu. Silmien tulisi olla
tummemmat. Hyvät mittasuhteet, oikein kulmautuneet raajat, riittävä runko ja luusto. Liikkuu
hieman jäykästi ja laskee ylälinjaansa. Seistessä hyvä kokonaisuus.
VAL EH3
Budoar James FI43066/03
Hieman pienempi uros, jolla saisi olla pidempi pää ja tummemmat silmät. Hieman lyhyt kaula,
köyristää hieman selkäänsä. Liikkuu kovin lyhyin askelin takaa, hieman lyhytraajainen.
Kokonaisuudessaan sen tulisi olla kookkaampi ja urosmaisempi.
VAL H
Edendane's Henry Higgins FI37095/03
Kaunislinjainen, hyvänkokoinen uros. Erinomainen pää, kaunis kaula. Erinomainen etuosa, hieman
pitkä lanne. Erittäin hyvin kulmautuneet takaraajat, vahva luusto. Liikkuu erittäin hyvin edestä ja
takaa. Hyvä kokonaisuus.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Ritzypal's Bumber Galaxy FI34240/03
Hyvänkokoinen, oikealinjainen uros. Saisi olla enemmän kaulaa, hyvät mittasuhteet. Riittävästi
kulmautuneet takaraajat. Liikkuu edestä hyvin, takaa epävakaasti ja jäykästi. Seistessä hyvä
kokonaisuus.
VAL EH2
nartut
Pine Garden's Ego Edda FI53756/06
Nuori narttu, joka ei anna lähestyä, eikä sitä voi koskettaa. Rakenteeltaan kovin kesken kehityksen
ja antaa ilmavan vaikutelman. Tulee harjoittaa näyttelyyn menemistä. Tänään käytöksen takia
hylätty.
JUN HYL
Ritzypal's Charmed Queen FI48828/06
Nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja maski. Tulisi olla paremmin kulmautunut
edestä ja takaa. Riittävä luusto, liikkuu hyvin. Tarvitsee aikaa.
JUN EH1
Ritzypal's Classy Witch FI48829/06
JUN POISSA
Ritzypal's Cool Mystery FI48830/06
Hyvin kaunislinjainen nuori narttu. Hyvä pää, oikeat mittasuhteet. Hyvin kulmautuneet raajat,
lupaava runko. Maski saisi olla tummempi. Liikkuu hyvin, valitettavasti ei anna tarkistaa
hampaistoa eikä purentaa.
JUN EVA
nuortenluokka
Dundane's Shooting Star FI37511/06

Hyvänkokoinen keltainen narttu, jolla kovin vaalea väri, maski saisi olla tummempi, otsapenger
saisi olla korostuneempi ja kuono täyteläisempi. Hyvät mittasuhteet, oikein kulmautuneet raajat,
hyvä luusto. Liikkuu hyvin.
NUO EH1
avoinluokka
Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05
AVO POISSA
Alder Glade's Darla FI35390/05
Pieni, kevytrakenteinen narttu. Pää saisi olla täyteläisempi. Kokonaisuudessaan tulisi olla suurempi
ja voimakkaampi. Otsapengertä saisi olla enemmän. Liian ylösvedetty vatsaviiva, eturinta ja
rintakehä tulisi olla voimakkaammat. Liikkuu lyhyin askelin, hyvä väri.
AVO T
Alder Glade's Doris To C'mon FI35396/05
Melko kevytrakenteinen, mutta ääriviivat hyvät. Hyvä pää, kaula ja selkälinja. Hyvät mittasuhteet.
Runko ja luusto voisivat olla voimakkaammat, riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvin.
AVO EH1
Ritzypal's Back To The Moon FI34241/03
Liian lihavassa kunnossa. Hyvä, vankkarakenteinen narttu. Saisi olla voimakkaampikuonoinen pää,
jotta pään ylälinja olisi parempi. Tarvitsee enemmän kaulaa. Liikkuu hyvin.
AVO H
valioluokka
C'mon Ketchup FI37607/03
Hyvälinjainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Pää saisi olla täyteläisempi. Oikein kulmautuneet
takaraajat, runko ja luusto voisi olla hieman vahvemmat. Tyylikäs kokonaisuus. Valitettavasti
nartulta puuttuu useita hampaita sekä ylhäältä että alhaalta, siksi hylätty.
VAL HYL
Edendane's Luthien Tinuviel FI27698/04
VAL POISSA
Maxidan's Georgia FI18490/05
Pieni narttu, jolla saisi olla puhtaampi väritys. Pää saisi olla täyteläisempi, samoin runko. Riittävä
kaula, hieman köyristää selkäänsä. Liikkuu tasaisesti sekä edestä että takaa.
VAL H
Ritzypal's Booby On Stars FI34243/03
Erittäin hyvin rakentunut narttu. Pää saisi olla voimakkaampi, otsapenger jyrkempi, yksi P1
puuttuu. Hyvä kaula, erinomainen etu- ja takaosa, oikeanmallinen rintakehä. Riittävän vahva luusto,
hyvä väri. Liikkuu kauniisti, hyvä kokonaisuus.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
kasvattajaluokka

kennel Ritzypal's
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