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tuomari: Markku Kipinä

keltainen - tiikerijuovainen
urokset
junioriluokka
Chic Carelia's Horror Of The Seas FI31795/11
JUN POISSA
nuortenluokka
Ranitzki Vom Hause Wagner VDH/KYDD N4803
Maskuliininen, takakorkean vaikutelman antava uros. Hyvät pään linjat, silmät & purenta. Hyvä
kaula, etuasentoinen lapa, luisu lyhyt lantio. Matala hännän kiinnitys, avoimesti kulmautunut takaa.
Ylälinjan tulee kiinteytyä & askellukseen löytyä tasapaino. Tarvitsee aikaa tasapainottua.
NUO H
avoinluokka
Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10
Kookas, mittasuhteiltaan erittäin hyvä uros, jolla hyvälinjainen & -ilmeinen pää, purenta ok. Hyvä
kaula, olkavarsi saisi olla pidempi & viistompi. Seistessä hyvä ylälinja, luisu lantio, niukahko polvi.
Liikkeessä heikko, rungon alle jäävä taka-askel. Kaunis väri, kiva luonne.
AVO EH2
Edendane's Catibbeanpirate FI32927/07
Maskuliininen, seistessä kaunislinjainen, tyypiltään erinomainen uros, jolla hyvät pään linjat, hyvä
ilme. Purenta ok, erinomainen kaula, hyvä rintakehä, olkavarsi saisi olla pidempi & viistompi.
Riittävästi kulmautunut takaa, mutta luisu lantio vie voiman taka-askeleesta.
AVO ERI1
Edendane's Eye Of The Tiger FI37747/10
AVO POISSA
valioluokka
Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09
Maskuliininen, vahvaluustoinen, tyypiltään erinomainen uros, jolla hyvät pään linjat, hyvä ilme,
vahva kaula. Tasapainoiset, riittävät kulmaukset, hyvä runko, hieman luisu lantio, joka vie takaaskeleesta pituutta.
VAL ERI2
Crowbsy's Wind Diesel FI42267/09

Tyypiltään erinomainen, lanneosaltaan hieman pitkä uros. Riittävät takakulmaukset, avoimemmin
kulmautunut edestä. Hyvä kaula, melko kuroutuva alalinja, hyvä ilme, hyvät pään linjat, silmät
voisivat olla tummemmat. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä, hieman löysyyttä edessä. Hyvä luonne.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
nartut
junioriluokka
Alder Glade's Amelie FI47625/11
Tyypiltään erinomainen, lupaava juniori, jolla tasapainoinen rakenne. Pitkälinjainen, hyväilmeinen
pää. Ikäisekseen hyvä runko, löysää kaulanahkaa, hyvät silmät, purenta ok. Tasapainoiset riittävät
kulmaukset. Hyvä väri, kiva luonne, lapa voisi olla hieman viistompi. Liikkuu hyvällä askeleella.
JUN ERI2 SA PN3
Chic Carelia's Heather FI31799/11
Tyypiltään erinomainen, kaunislinjainen juniori. Pitkälinjainen, hyväilmeinen pää. Eriomainen
ylälinja & häntä. Hyvät kulmaukset, hyvä eturinta & eriomainen luusto. Feminiininen
tasapainoinen, kaunis kokonaisuus. Liikkuu hyvin, hyvä väri.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
nuortenluokka
Edendane's Queen Of Naboo FI27238/11
Kaunislinjainen, tyypiltään eriomainen nuori narttu. Pitkälinjainen hyväilmeinen pää, hyvät korvat,
keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Kaunis kaula, hyvä runko. Tasapainoiset riittävät kulmaukset,
olkavarsi voisi olla viistompi. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, hieman löysyyttä edessä. Kiva luonne.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
avoinluokka
Edendane's Piece Of My Heart FI37754/10
Hieman pidättyväisesti esiintyvä, tyypiltään erinomainen, seistessä kaunislinjainen narttu. Hyvät
pään linjat, silmät & purenta. Hieman pitkä lanne, ylälinja saa kiinteytyä. Hyvä rintakehä.
Liikkeessä ylälinja pettää, taka-askel jää vaatimattomaksi, löysyyttä etuliikkeissä.
AVO ERI1
valioluokka
Edendane's News Of The World FI37751/10
VAL POISSA

musta - harlekiini
urokset
junioriluokka
Vulpine's All American Boy To Fin FDI55582/11

Tyypiltään erinomainen, lupaava juniori, jolla erinomainen takaosa. Hyvä häntä, saisi olla hieman
voimakkaammin kulmautunut edestä. Lupaava runko, hieman pitkä lanne. Hyväilmeinen,
pitkälinjainen pää, hyvä purenta. Puhdas, valkoinen pohjaväri, riittävä harlekiiniväritys. Liikkuu
hyvällä taka-askeleella, hieman löysä edestä. Tarvitsee hieman aikaa tasapainottuakseen.
JUN ERI1
nuortenluokka
Patientdanes Gmj Poker Chip FI32235/11
Vielä hyvin ilmavan vaikutelman antava uros, jolla hyvä väri, voimakkaammat kulmaukset takana.
Pysty olkavarsi, hyvät pään linjat, mutta saisi olla selvempi sukupuolileima. Vielä hyvin
pentumainen käytös & liikkeet. Hyvä purenta.
NUO EH1
avoinluokka
Genedda Quid Pro Quo FI36988/10
AVO POISSA
Grand Oak's Rhett Butler FI22371/10
Maskuliininen, vahvaluustoinen, tyypiltään erinomainen uros, joka voimakkaammin kulmautunut
takaa kuin edestä. Turhan pitkä lanne. Pitkälinjainen hyväilmeinen pää, ristipurenta, hyvä kaula,
tilava rintakehä. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, mutta korkeasti edestä. Purennasta johtuen
palkintosija.
AVO HYL
valioluokka
Kristofer Robin FI27388/08
Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut harlekiini, väritys ok. Riittävän pitkälinjainen,
melko vahvakalloinen pää, hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvät mittasuhteet, kaunis kaula.
Tasapainoiset, riittävät kulmaukset. Hyvä eturinta & runko, hieman luisu lantio. Liikkuu
tasapainoisella riittävällä askeleella.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
nartut
junioriluokka
Doggimainen Tähtimyrsky FI37668/11
Seistessä eriomaisen kokonaiskuvan antava juniori, jolla hyvä luusto. Riittävän pitkälinjainen pää,
hyvä ilme & purenta, kaunis kaula. Tasapainoiset, riittävät kulmaukset, hieman etuasentoinen lapa
& siksi löysä etuosa & ulkokierteiset eturaajat. Hyvä pitkä rintakehä, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä
sivuliikkeellä, mutta etuosa vielä erittäin löysä ja liike "vispaavaa".
JUN ERI1
Tellus Danes Wajida FI46248/11
JUN POISSA
avoinluokka

Danemanian Restless Heart FI32780/08
Tyypiltään erinomainen, feminiininen narttu. Erittäin tasapainoisesti rakentunut, hyvät mittasuhteet,
kaunis kaula. Hyvä pään linjat, hyvä ilme & purenta. Liikkuu tasapainoisella askeleella, hyvä häntä.
Pentujen jäljiltä vielä löysä alalinja.
AVO ERI2 SA PN2 SERTI FI MVA
Immortala Viva America Liberté FI57951/08
Tyypiltään eriomainen, tasapainoisesti rakentunut, kaunislinjainen narttu. Hyvät pään linjat &
purenta, hyvä ilme. Eriomainen ylälinja, hyvä eturinta. Voimakkaat takakulmaukset. Hyvä
harlekiiniväritys, mutta turkin vaihtumisen vuoksi musta väri ei parhaimmillaan. Liikkuu esiintyy
hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
veteraaniluokka
Jättiläisen Esikko FI38193/02
Erittäin hyväntyyppinen, vahvaluustoinen, vahvarunkoinen narttu, jolla etuasentoinen lapa & pystyt
olkavarret. Voimakkaammin kulmautunut takaa. Pitkä lanne & hieman luisu lantio. Valkoinen väri
saisi olla puhtaampi. Ilmavat korvat pilaavat ilmettä, purenta ok. Liikkuu voimattomalla takaaskeleella, hieman korkea edestä.
VET EH1

sininen
nartut
avoinluokka
Bonel Ä-Yön Monica FI52859/08
AVO POISSA
Piistar For Mona Lisa FI17841/09
AVO POISSA

