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Tuomari: Marja Talvitie
keltainen – tiikerijuovainen
urokset
avoinluokka
Abierto’s E’po To Kheimos FI59216/09
Kookas, vahva, edestä ja takaa niukasti kulmautunut. Hieman lyhytkaulainen uros. Hyvät pään mittasuhteet.
Erinomainen eturinta. Hyvä ylälinja, hieman liian laskeva lantio. Hyvä häntä. Erinomaiset käpälät. Saisi
liikkua pidemmällä askeleella ja paremmalla takatyönnöllä. Hyvä väri ja häntä.
AVO EH2
Daneplanet Cloak ’N Dagger FI15547/08
Tyylikäs, aavistuksen lanneosalta pitkä, hieman kevytluustoinen uros. Oikeat päänlinjat, mutta pää saisi olla
vahvempi. Hieman ylöskiinnittyneet lentävät korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja ja takakulmaukset. Pysty
olkavarsi. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin sivulta katsoen. Hyvä väri.
AVO ERI1
nartut
junioriluokka
Méherzugi Vienna 1750/11
Ujosti esiintyvä. Erinomaista tyyppiä oleva. Hyvin rakentuu, mutta vielä löysä nuori neiti. Hyvät pään linjat.
Erinomainen kaula. Hyvä häntä ja karva. Erinomaiset käpälät. Liikkuu hieman löysästi mutta muuten hyvin,
hyvällä askelmitalla. Tarvitsee vain aikaa ja kehätottumusta.
JUN ERI 1
nuortenluokka
Daneolanet Daylight Dancer FI45991/10
Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät päänlinjat. Pysty olkavarsi ja etuasentoinen lapa. Hyvä selkä. Hyvin
takakulmaukset. Hieman laskeva lantio. Liikkeissä liian ylhäällä kannettu häntä. Hyvä karva ja käpälät.
Liikkuu hyvin sivulta katsoen, löysästi edestä katsoessa.
NUO ERI2
Great Romance Antiqua FI43833/10
Hyvin liikkuva. Erittäin hyvän tyyppinen kaunis pää ja hyvä ilme. Löysähköt kyynärpäät. Hyvä karva, häntä
ja käpälät.
NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP3
avoinluokka
C’mon Crazy For You FI24493/09
Erittäin hyvän tyyppinen. Oikeat päänlinjat, mutta maski voisi olla parempi. Hyvä kaula, hieman niukat etuja takakulmaukset. Hyvät käpälät. Aavistuksen pehmyt karva. Ontuu hieman vasenta takajalkaa liikkeessä.
AVO EVA
valioluokka
C’mon Tobe or Nottobe FI FI34199/05

VAL POISSA
veteraaniluokka
Love-Dane’s X-Mas Romance FI20241/04
VET POISSA
musta - harlekiini
urokset
pentuluokka
Ingnatiu’s Cloud Elements FI50221/11
Erinomainen tyyppi. Vahva nuori herra. Vahva uroksen pää. Hieman liikaa huulia. Hyvä kaula. Erinomainen
runko. Hieman liian niukka polvikulma. Hyvä häntä. Liikkuu vielä kokonaisuutena kenties liian löysästi,
tarvitsee vielä aikaa.
PEN1 KP ROP-PENTU
junioriluokka
Patch-Guilt’s Diplomatic FI34446/11
Hyvän tyyppinen, hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa nuori uros. Voimakas uroksen pää. Hieman
liian avoimet silmäluomet. Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvät tassut. Hyvä väri. Likkuu
kokonaisuutena kauttaaltaan löysästi, tarvitsee aikaa, mutta kauniit raamit.
JUN EH1
nartut
nuortenluokka
Chiking Absolut Beauty FI44621/10
Erittäin hyvän tyyppinen. Hieman liian lyhyt rintakehä. Kovin niukat etu- ja takakulmaukset. Etuasentoinen
lapa. Hyvät käpälät ja väri. Koira ontuu valitettavasti.
NUO EVA
avoinluokka
Dane Khan Maya FI39680/11
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman kevytrunkoinen tyttö. Hyvä kaula. Köyristelee hieman lanne osaa seistessä
että liikkeessä. Pysty olkavarsi ja löysät kyynärpäät. Hieman liian laskeva lantio. Saisi liikkua paremmin
takapäällä. Hyvä väri.
AVO EH1
veteraaniluokka
Saradane’s Can Be Act Able FI16018/04
Hyvin voimakas, hieman lanneosalta pitkä tyttö. Hyvät pään linjat. Vilkkuluomi hieman liiaksi näkyvissä.
Hyvä kaula ja ylälinja ja takakulmaukset. Hyvä väri. Ikä näkyy jo liikkeissä.
VET ERI1 ROP-VET

