PENTU-JUNIORI-VETERAANI NÄYTTELY
ILMAJOKI 7.5.2000 JUHANI VITIKAINEN
PENTU 5-7 kk UROKSET
CREEKSIDE TIME BANDIT 955177/01 (k) 1 KP BIS3
Hyväntyyppinen nuori uros pentu, hyvä ilmeinen pää, jonka tasot saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Hyvä kaula & selkä,
etuosa saisi olla vahvempi, lapa saisi olla hieman pidempi. Liikkuu hieman löysästi edestä, hyvä väri ja luonne.
PENTU 5-7 kk UROKSET
HELISAIN MEFISTO 38001/99 (ti) 1 KP BIS5
Hyvän tyyppinen, pitkä pää, jonka tasot saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Hyvät mittasuhteet, saisi olla paremmin
kulmautunut edestä, riittävästi takaa, eturinta vielä puutteellinen. Liikkuu hyvällä askelpituudella, joskin ahtaasti takaa,
hyvä väri ja luonne.
JUNIORIT 9-12 kk UROKSET
ANXIOUS MASTER MIND 29275/99 (m) 5 Nuori uros, joka saisi kauttaaltaan olla urosmaisempi, hyväilmeinen pää ja pääntasot, oikea purenta, puuttuu 3x P1.
Hyvät mittasuhteet, eturinta saisi olla täyteläisempi, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin.
DANEMANIAN CHALLENGER 26293/99 (m) 1 KP JUK3
Hyväluustoinen uros, hyvä urosmainen pää, hyvä kaula ja selkä, hieman pitkä lanneosa, hyvä eturinta ikäisekseen, saisi
olla paremmin kulmautunut edestä, kohtalaisesti takaa. Liikkuu tahtoessaan hyvin.
GRAZY DANES KID OF SPARGO 32232/99 (ti) 3 KP JUK5
Hyvän tyyppinen, hyvin värittynyt tiikeriuros, hyvä ilmeinen pää, jonka kuono-osa saisi olla vahvempi, hyvä kaula ja
selkä, hieman luisu lantio. Kyynärvarsi saisi olla pidempi ja polvikulmauksia saisi olla enemmän. Liikkuu löysästi
edestä, hyvin takaa.
HERITAGE HILL’S DREAM MACHINE 11398/00 (ti) 2 KP JUK4
Hyväntyyppinen uros, jolla kaunis hyväilmeinen pää, hyvä kaula ja selkä, eturinta saisi olla täyteläisempi. Etuosa saisi
olla paremmin kulmautunut, takaosa hyvin kulmautunut, liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa.
PATCH-GUILT’S BONNEVILLE 27208/99 (har) 4 Voimakasluustoinen nuori uros, hyväilmeinen pää, jossa saisi olla parempi otsapenger, köyristää selkäänsä seisoessa ja
liikkeessä johtuen jyrkästä lantiosta. Saisi olla täyteläisempi eturinta, liikkuu löysästi edestä ja takakorkea, hyvä luonne.
JUNIORIT 12-18 kk UROKSET
STEALAWAY MACHO MAN 23318/99 (k) 1 KP JUK2
Hyväntyyppinen uros, hyvä ilmeinen pää jonka kallo-osa saisi olla aavistuksen pidempi ja otsapenger saisi olla
voimakkaampi. Hyvä kaula ja selkä, hyvin kehittynyt eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman
löysästi edestä, hyvin takaa, hyvä väri.
VETERAANIT 6-8 v UROKSET
GOOD WORKS DRACKAR 41192/93 (m) 1 KP VEK2
Hieman liiankin hyvässä kunnossa oleva musta uros, jolla vahva pää ja kaula, jotka aavistuksen ”erinumeroa” runkoon
nähden. Napakka lyhyt runko, voimakas etuosa, joskin eturinta saisi olla hieman syvempi. Saisi olla hieman paremmin
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu sivusta hyvin, ahtaasti takaa.
JUNIORIT 9-12 kk NARTUT
CATAPHA’S JULIA 26604/99 (m) Hyväntyyppinen narttu, joka saisi kauttaaltaan olla aavistuksen vahvempi, hyväilmeinen kaunis pää, hyvä kaula ja selkä,
jyrkkä lantio, liikkuu ikäisekseen hyvin.

CATAPHA’S JULIETTE 26605/99 (m) 5 Kaunis koira, joka saisi kauttaaltaan olla vahvempi, kaunis ilmeinen narttumainen pää, hyvä kaula ja selkä, eturinta saisi
olla täyteläisempi. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvät lennokkaat liikkeet, kaunis väri.
DANEMANIAN CALLA CAMELINA 26287/99 (m) 1 KP JUK1 BIS2
Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis linjainen narttu, hyvä ilmeinen narttumainen pää, kaunis kaula, hyvä selkä. Riittävästi
kulmautunut edestä, saisi olla parempi polvikulmaus. Liikkuu hyvin kun tahtoo, joskin aavistuksen löysästi edestä.
DANEMANIAN CAN’T BEAT ME 26288/99 (m) 3 Sopivan vahvuinen narttu, jolla kaunis ilmeinen pää, hyvä kaula ja selkälinja ja lantio. Kapea edestä, kyynärvarsi saisi
olla pidempi, polvikulma saisi olla aavistuksen parempi. Liikkuu edestä hyvin, ahtaasti takaa.
GRAZY DANES KASANJA 32237/99 (k) Ryhdikäs narttu, jolla hyvä narttumainen pää. Hyvä selkä ikäisekseen, suora etuosa ja normaalit takakulmaukset.
Liikkuu erittäin lennokkaasti, joskin johtuen suorasta etuosasta hieman vinosti. Karvanvaihdon alla kaunis väri, hyvä
luonne.
JÄTTILÄISEN BARBAREA 25994/99 (har) 4 Hyväntyyppinen narttu jolla kaunis ilmeinen pää, hyvä kaula ja selkä- Hyvä eturinta, saisi olla aavistuksen paremmin
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Liikkuu & esiintyy hyvin.
JÄTTILÄISEN BATSEBA 25999/99 (har) 2 KP JUK2
Kaunis narttu, jolla hyvä narttumainen pää, hyvä kaula ja selkälinja. Eturinta saisi olla vahvempi ja leveämpi. Saisi olla
paremmin kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, liikkuu hyvin.
JÄTTILÄISEN BEBE 25995/99 (har) Kaunislinjainen narttu, jolla hyväilmeinen pää, hyvä kaula & selkä. Aavistuksen luisu lantio, etuosa saisi olla vahvempi
ja paremmin kulmautunut, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin.
JUNIORIT 12-18 kk NARTUT
FANTASIA’S ARIEL 34587/99 (k) 1 KP JUK1 BIS4
Kaunislinjainen narttu, jolla hyvä ilmeinen pää, kaunis kaula ja selkälinja, hyvä etuosa. Saisi olla paremmin kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu hyvin joskin hieman löysästi edestä, hyvä väri ja luonne.
VETERAANIT 6-8 v NARTUT
ALARAADA DEISY 17447/95 (m) 2 KP VEK3
7,5 vuotias narttu, joka aavistuksen tukevassa muodossa, kaunis narttumainen pää, hyvä selkä, hyvä voimakas eturinta.
Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hieman löysästi edestä, hyvin takaa.
BETTY 39043/93 (si) 3 Hyväluustoinen narttu, pää saisi olla aavistuksen narttumaisempi, jalompi pää, hyvä kaula ja ylälinja, leveä eturinta joka
saisi olla täyteläisempi. Suora etuosa, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu erittäin löysästi edestä, hyvin takaa.
CATAPHA’S BAMBI 03425/93 (m) 5 7 v. musta narttu, jonka silhuettia häiritsee karppiselkä, kaunis ilmeinen narttumainen pää, hyvänlevyinen eturinta joka
saisi olla syvempi. Normaalit kulmaukset edestä, hyvin takaa, jäntevät liikkeet.
C’MON A GIRL MADE IN USA 19398/94 (k) 1 KP VEK1 BIS1
Kaunisilmeinen hyvänkokoinen narttu, jolla kaunisilmeinen pää, kaunis kaula ja selkälinja. Hyvä vahva etuosa, hyvin
kulmautunut edestä ja erinomaisesti takaa, hyvät joustavat liikkeet.
GREAT-BODY’S EVERLASTING LOVE 22458/93 (ti) 4 7 v. hyvin värittynyt tiikerinarttu, kaunis narttumainen pää, jossa runsaat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvänlevyinen
eturinta joka saisi olla täyteläisempi. Kyynärvarsi saisi olla pidempi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu löysästi edestä,
takaa hyvin.
VETERAANIT YLI 8 v. NARTUT

DEL LAGO SECRET HOPE 12062/94 (k) POISSA
KASVATTAJALUOKKA
CATAPHA’S KENNEL om. Taina Toivonen 2 KP
Ryhmä hyväntyyppisiä narttuja, joissa hyvä sukupuolileima, koirilla hyvät rungon mittasuhteet ja päät sekä ilmeet.
Koirat saisivat olla ”numeroa isompia”. Hyvät liikkeet ja luonteet. Onnittelut kasvattajalle !
DANEMANIAN KENNEL om. Marika Rytinki 3 KP
Tyylikäs ryhmä, jossa hyvät sukupuolileimat, hyvät mittasuhteet, hyvät pää ja ilmeet. Hyvät liikkeet ja luonteet.
Onnittelut kasvattajalle !
JÄTTILÄISEN KENNEL om. Kati Nieminen 1 KP
Erittäin tyylikäs ryhmä, jossa oikeat mittasuhteet ja rakenteet. Kaunis ilmeiset päät. Toivoisin koirien olevan hieman
vahvempia kauttaaltaan. Onnittelut kasvattajalle !

OPEN SHOW 7.5.2000 KATARIINA VALONEN
Urokset Avoinluokka 1-6 v
AROPUPUN OSKARI 35707/98 (k) 2 KP PU2
1v8kk vanha keltainen uros, joka ikäisekseen erinomaisessa massassa. Turkki kauniissa kunnossa, hyvä kaula &
selkälinja. Normaalit kulmaukset edestä, hyvät takakulmaukset. Hyvä kehitysvaiheessa oleva pää, hyvä purenta. Kauniit
tassut, liikkuu hyvin, joskin edestä kääntää varpaita sisään.
DOGIWOGIN WORLD WIDE WEB 18105/99 (ti) 5 1v2kk, kehitysvaiheessa oleva kevytluustoinen tiikeriuros. Purenta OK, mutta useita hampaita puuttuu. Takakulmaukset
hyvät, etukulmaukset riittävät. Kallon toivoisin paremmaksi, silmät hieman avoimet, muutoin hyvä pää. Liikkuu
kevyesti, köyristää hieman selkäänsä, kaunis kiiltävä turkki, kauniisti esitetty.
DOGIWOGIN WUNDERBAUM 18106/99 (ti) 4 1v2kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla hyvät takakulmaukset & riittävät etukulmaukset. Hyvä kaula, hyvä
selkälinja, hyvin kehittynyt rintakehä ikäisekseen. Kuono-osan toivoisin pidemmäksi. Liikkuu hyvin edestä + takaa,
sivuaskeleen toivoisin pidemmäksi.
FIDESIDE HIDEHO DOGIWOGIN 34131/99 (k) 16kk, keltainen uros, joka hyvänkokoinen, mutta toivoisin vahvemman luuston, kaunis kaula, purenta ok, kuono-osan
toivoisin vahvemmaksi + pidemmäksi. Hyvä selkälinja, jossa turhan lyhyt lantio. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta
turhan ilmavasti heitellen etujalkojaan. Normaalisti kulmautunut, toivoisin lisää massaa.
HIDEHO’S MIGHTY HAWK 45496/96 (ti) 1 KP PU1 ROP BIS-2
Lähes 3,5 vuotias vahvarunkoinen, hyväluustoinen uros, jonka toivoisin hieman korkeammaksi. Hyvät kulmaukset, hyvä
säkä & selkälinja, hyvä pää, joskin kallon toivoisin kapeammaksi. Liikkuu draivilla, hieman takaa leveästi, purenta ok.
JUSALEX SECRET SERVICE 39538/97 (ti) 3 2v7kk, tiikeri uros, vielä kapearunkoinen, normaali luusto, hyvä pää, jossa voisi olla pidempi kuono-osa. Hyvä kaula,
hieman laskeva selkälinja, hyvin kulmautunut takaa, edestä riittävästi.
NARTUT AVOIN-LUOKKA 1-6 V.
ALMIDON ANASTASIA 33826/98 (ti) Lähes 2v, pienikokoinen narttu, joka liikkuu pitkällä askeleella, joskin epävakaasti edestä, pitkä pää, joskin laskeva
kuono-osa, kaunis kaula. Normaalisti kulmautunut, köyristää hieman lannetta, kaunis karva.
DOGIWOGIN VALERIANA 32509/98 (k) 3 KP PN-3

1,5 v, kauniin värinen keltainen narttu, jolla hyvä pää, hyvä kaula, hyvin kulmautunut takaosa, toivoisin leveämmän
reiden, hieman kaareva lanne, ikäisekseen riittävä etuosa. Liikkuu hyvin.
DOGIWOGIN WALBORG 18103/99 (k) POISSA
EDENDANE’S SNOW WHITE 16234/97 (k) 2 KP PN-2
3v, keltainen narttu, joka tänään turhan tukevassa kunnossa, hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä pää, johon toivoisin
pidemmän + vahvemman kuono-osan, kaunis kaula. Hyvin erottuva säkä, hyvä selkälinja, joskin hieman pehmeä.
Liikkuu hyvin, mutta toivoisin voimakkaamman takapotkun. Kaunis leveä reisi, karva vaihtumassa.
FAXIDAN GRANDE DIIVA 11107/99 (k) 5 15 kk, keltainen narttu, joka ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu ahtaasti takaa ja
köyristää hieman lannettaan, muutoin hyvät liikkeet. Hyvä pää, jossa selvä otsapenger, hieman pysty kaula.
FAXIDAN GUARTIAN ANGEL 11106/99 (k) 4 15 kk, kehitysvaiheessa oleva narttu, jolle toivoisin vahvemman luuston, hyvä pää, selvä otsapenger, erittäin kaunis
kaula. Normaalisti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman laskeva lantio, liikkuu hyvin.
HENEVAZ NATHALIE 35387/98 (k) 1,5 v, pienikokoinen keltainen narttu, jolla pitkä kaunis pää, jossa laskeva kuonon selkä ja kääntyneet luomet häiritsevät
ilmettä. Kaunis kaula, hyvä selkälinja, joka kuitenkin hieman etumatala liikkeessä. Erittäin hyvin kulmautunut etuosa,
hyvät takakulmaukset, kaunis leveä reisi. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta kerien edestä.
HIDEHO’S NINE TO FIVE 40608/97 (k) 1 KP PN1 VSP
Lähes 3 v, keltainen narttu, kaunis pitkä pää, joskin karkea kallo, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Erittäin kaunis kaula,
hyvin erottuva säkä, hyvin kulmautunut etu- + takaosa, hyvä selkä, joka hieman pehmeä. Liikkuu hieman kerien edestä,
muuten hyvät liikkeet.
SIRENTUS OPRI 43628/97 (ti) 2v9kk, pienikokoinen tiikerinarttu, jolla pitkä pää, erittäin suorilla päänlinjoilla, hyvä kaula, erittäin hyvin kulmautunut
etu- + takaosa, seistessä hyvä selkälinja, liikkuu pitkällä askeleella, mutta takakorkeasti, kaunis turkki.

TURISTI UROKSET VETERAANIT YLI 6 V.
SAJONNE HAROLD 38392/94 (har) 1 KP PU1-TURISTI VSP-TURISTI
6,5v, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa oleva, hyvin värittynyt harlekiini. Kaunis pään sivuprofiili, voisi olla
vahvempi + pidempi kuono-osa, kaunis kaula, hyvä säkä & selkälinja, joskin hieman luisu lantio. Normaalisti
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hyvin, hyvä luonne.

NARTUT VALIO-LUOKKA 2-6 V.
DOGIWOGIN GAVIA ARCTICA 18480/95 (k) 1 KP PN-4
Reilu 5v. keltainen narttu, hyvä pää, johon toivoisin pidemmän & vahvemman kuono-osan, hyvä kaula. Normaalisti
kulmautunut etuosa, hyvät takakulmaukset. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta kerien edestä.

UROKSET PENTULUOKKA ALLE 1v.
CREEKSIDE TIME BANDIT 955177/01 (k) 1 KP VSP-PENTU
Reilu 6 kk, hyvänvärinen keltainen uros, pitkä pää, jossa vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula. Erinomaisesti
kulmautunut etu- ja takaosa, hyvä selkälinja, joskin hieman pitkä. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta kerien edestä.
DOGIWOGIN LAGERFELD 37253/99 (k) 2 KP 8 kk, keltainen urospentu, terverakenteinen, toivoisin pidemmän & vahvemman kuono-osan, selvä otsapenger, hyvä
kaula. Säkä & selkälinja ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvät etu- & takakulmaukset, liikkuu hyvin, toivoisin
kauttaaltaan suuremman koon.

TURISTI UROKSET AVOIN 1-6 v.
JÄTTILÄISEN AIKAPOIKA ----- (merle) 1 3v, harmaaharlekiini, hyvän kokoinen, toivoisin pidemmän & vahvemman kuono-osan, hyvä luusto, joskin taipuneet
eturaajat häiritsevät. Riittävästi kulmautunut etuosa, normaalit takakulmaukset. Seistessä hyvä selkälinja, liikkuu sivulta
katsoen hyvin, mutta epävakaasti edestä ja takaa, hyvässä kunnossa.

TURISTI NARTUT AVOIN 1-6 v.
JÄTTILÄISEN AKAASIA ---- (posl.har) 1 KP PN1-TUR ROP-TUR BIS-3
3 v, harlekiininarttu, jossa liikaa harmaata, kaunisrakenteinen, erittäin hyväkuntoinen. Riittävästi kulmautunut etuosa,
hyvin kulmautunut takaosa. Toivoisin vahvemman kuono-osan, muutoin kaunis pitkä pää, hyvä kaula & säkä. Seistessä
hyvä selkälinja, liikkeessä hieman takakorkea, liikkuu hyvin joskin levein kyynerpäin.

NARTUT PENTULUOKKA ALLE 1 v.
CATAPHA’S JULIA 26604/99 (m) 5 11kk, musta narttu, pienikokoinen, hyvä pää, jossa hieman karkea kallo. Hyvä kaula, riittävä eturinta, tässä vaiheessa
takakorkea. Luisu lanne, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin, mutta ahtaasti takaa.
CATAPHA’S JULIETTE 26605/99 (m) 11 kk, pienikokoinen musta narttu. Kuono-osan toivoisin olevan pidempi & vahvempi, hyvä kaula. Erottuva säkä,
seistessä hyvä selkälinja, riittävästi kulmautunut etuosa, hyvät takakulmaukset.
DOGIWOGIN LADY LUPERCUS 37252/99 (k) 3 KP
8 kk, keltainen narttu, kaunis pitkä pää, jossa voisi olla hieman vahvempi kuono-osa, kaunis kaula. Hyvät
takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Suora hyvä selkälinja, joskin hieman laskeva lantio, liikkuu hyvin.
DOGIWOGIN LAODICEA 37250/99 (k) 2 KP
8 kk, hyvän värinen keltainen narttu, jolla kaunis ilmeinen pää, hyvä kaula, ikäisekseen hyvin kehittynyt ja hyvässä
kunnossa. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin.
GRAZY DANES KASANJA 32237/99 (k) 4 10 kk, keltainen narttu, jolla turkki vaihtumassa, kuonolinja vielä laskeva ja toivoisin sen hieman vahvemmaksi. Hyvät
takakulmaukset, hieman suora etuosa. Seistessä hyvä selkälinja, joka liikkeessä takakorkea, liikkuu hyvin, mutta
sisäänkääntynein varpain, hyvä kaula.
JÄTTILÄISEN BATSEBA 25999/99 (har) 1 KP ROP-PENTU BIS-1
11kk, harlekiininarttu, erittäin kaunisrakenteinen, hyvin kehittynyt ikäisekseen. Kaunis pitkä pää, hyvä kaula. Riittävästi
kulmautunut etuosa, erinomaisesti kulmautunut takaosa, hyvä suora selkälinja, johon toivoisin hieman laskevamman
lantion, liikkuu hyvin.

UROKSET VALIO-LUOKKA 2-6 v.
CATAPHA’S GENIUS 32161/96 (m) 3v. vahvaluustoinen musta uros, jolla selvä sukupuolileima. Vahva pää, jonka kuono-osa voisi olla hieman pidempi,
hyvä kaula. Normaalit etu- ja takakulmaukset. Köyristää selkäänsä lanteesta, sivuliikkeet hyvät, etuliikkeet löysät,
taipuneet ranteet häiritsevät, hyvä musta väri.
DOGIWOGIN PENTIUM 12646/97 (ti) 4 3,5 v, hyvänkokoinen tiikeriuros, joka hieman tukevassa kunnossa, hyväilmeinen pää, jonka kuono-osan toivoisin olevan
voimakkaampi + pidempi, hyvä kaula. Esiintyöntynyt rintalasta, hyvä selkälinja, jossa lyhyt lanne, normaalisti
kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta toivoisin voimakkaamman ja pidemmän taka-askeleen.

EDENDANE’S GOLDEN EYE 12301/98 (k) 3 KP PU-5
2,5 v, suurikokoinen hyvänvärinen keltainen uros, joka ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä pää jossa voisi olla pidempi
kuono-osa, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Riittävästi kulmautunut etuosa, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin,
mutta askeleen pitäisi olla maatavoittavampi.
FAXIDAN FABI 17439/97 (k) 5 3v, hieman liian tumma keltainen uros, karkea kallo, kuono-osan toivoisin olevan pidempi, muutoin hyvä ilme, hyvä
kaula. Erottuva säkä, hyvä selkälinja, mutta luisu lantio. Riittävästi kulmautunut etuosa, hyvin kulmautunut takaosa.
Liikkuu hyvin, mutta löysästi edestä.
FINN SELECT LEXUS 19740/95 (k) 1 KP PU3
Reilu 5 v, keltainen uros, hyvän kokoinen, hyvä pää, kuono-osa voisi olla pidempi & vahvempi, kaunis kaula, hyvin
kulmautunut etuosa. Kaunis säkä, hyvä lyhyt selkä, hieman luisu lanne, hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta
toivoisin voimakkaamman takapotkun.
GRAZY DANES ENTERPRISE 40111/95 (ti) 2 KP PU4
4,5 v, pienikokoinen uros, jolla hyvä pää, hyvä kaula, hyvin kulmautunut etuosa, hyvä selkälinja. Hieman liian alas
kiinnittynyt häntä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin, saisi olla kauttaaltaan kokoa suurempi.

NARTUT VETERAANILUOKKA YLI 6 v.
ALARAADA DEISY 17447/95 (m) 2 Reilu 7 v, musta narttu, jolla hyvä pää, joskin turhan karkea kallo, hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut etuosa, hyvin
kulmautunut takaosa, köyristää selkäänsä. Ikäisekseen hyvässä kunnossa, liikkuu ahtaasti takaa, hyvät sivuliikkeet, ontuu
hieman eturaajaa.
BETTY 39043/93 (si) 1 KP PN5
Vajaa 7 v, sininen narttu, joka ikäisekseen hyvässä kunnossa, hyvä pää, jonka kuono-osa voisi olla pidempi & vahvempi,
hyvä kaula. Normaalit etukulmaukset, selkälinja hieman pehmeä, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin.

