Posio 3.5.2008
tuomari: Anita Alatalo
keltainen - tiikerijuovainen
urokset
junioriluokka
Chic-Carelia´s Brahman FI16029/07
15 kk vanha erinomaiset mittasuhteet ja koko, hyvä purenta, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet,
tummat silmät mutta vielä avoimet silmäluomet, turhan paljon kaulanalusnahkaa ja huulia, hyvä
kaula, vielä aavistuksen pehmeyttä selässä, riittävä runko, eturinnan tulee täyttyä, tasapainoisesti
kulmautunut, vahva luusto, liikkuu hyvällä askelmitalla, vielä löysästi edestä, hyvä häntä,
erinomainen karva, esiintyy ja esitetään hyvin.
JUN EH1
valioluokka
Grand Kröyers Athos FI42483/03
Erittäin hyvän mittasuhteen ja koon omaava vahva uros. Erinomainen pää, silmät ja purenta.
Keskimittainen kaula, hyvä linja ja runko. Upea luusto, erinomaiset takakulmaukset, aavistuksen
suora olkavarsi, liikkuu joustavasti, erinomainen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
VAL ERI1 PU1 VSP
nartut
junioriluokka
Love-Dane´s Best Romance FI36274/07
15 kk tyylikäs erinomaiset mittasuhteet ja koon omaava narttu, hyvä purenta, kauniit silmät, hyvät
korvat, erinomainen kaula, riittävä runko, eturinnan tulee täyttyä, vielä aavistuken takakorkea, hyvä
luusto ja kulmaukset. Hyvä häntä. Voisi olla vapautuneempi kehässä, erinomaiset liikkeet. Esitetään
mallikkaasti. Lupaava.
JUN EH1
avoinluokka
C´mon To Be Or Not To Be FI34199/05
3v. erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää, korvat ja silmät, loiva otsapenger, löysä
saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, lyhyt rintakehä, erinomainen selkä, rintakehän tulisi alaosasta
paremmin tukea kyynärpäitä, hyvät takakulmaukset, suora olkavarsi. Kokoon nähden sopiva luusto,
hyvä häntä, liikkuu hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään
edukseen.
AVO ERI1 PN2 SERTI
Yellowskin´s Eve Of Eden For CC FI40518/06
2v. erinomaisen kokoinen femiininen narttu, hyvä pää, purenta, korvat ja silmät. Hyvä kaula,
erinomainen ylälinja, rintakehän tulee täyttyä alaosasta tukeakseen kyynärpäitä, pitkä lanne,

erinomaisesti kulmautunut takaosa, pysty lapa, eteenpäin periksiantava vasen kyynärpää, pysty
olkavarsi. Ei liiku täysin puhtaasti edestä, johtuen kyynärpäästä. Miellyttävä luonne, esitetään
hyvin.
AVO H
veteraaniluokka
Love-Dane´s Monday Romance FI40657/98
Lähes 10v. veteraani narttu. Uskomattoman upea eläin. Hienoa nähdä tässä kunnossa oleva
veteraani kehässä näyttämässä mallia nuoremmille. Onnittelut omistajille.
VET ERI1 PN1 ROP ROP-VET
musta-harlekiini
urokset
nuortenluokka
Black Terminator´s Corona Borealis FI32780/06
Lähes 2v. Hyvän kokoinen, hyvä sukupuolileima. Hyvä purenta, tummat silmät, turhan avoimet
luomet, löysät huulet, suupigmentti voisi olla parempi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, eturinnan
tulee täyttyä, vahva selkä, hyvin kulmautunut takaosa, suora olkavarsi. Vahva luusto, tiiviit käpälät.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi edestä. Hyvä karva. Vaatii kehätottumusta. Esitetään
hyvin.
NUO EH1
valioluokka
Nicolas Copernicus Von Der Schlehhecke FI51897/05
Hyvän kokoinen, erinomainen sukupuolileima. Hyvä purenta ja korvat, löysät huulet. Toivoisin
kauttaaltaan pitempilinjaisen pään, keltaiset silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, eturinnan
tulisi olla täyteläisempi, hyvät kulmaukset, suora olkavarsi. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla joustavasti. Seisoo mielellään ranskalaisittain. Erinomainen karva ja väri. Hyvä luonne.
Esitetään hyvin.
VAL EH1
nartut
junioriluokka
Ozaenas Orcidea to B-T FI43214/07
11 kk vanha, hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta, tummat silmät, mutta aivan liian
löysät alaluomet ja punainen vilkkuluomi liikaa esillä. Hyvä kallo ja kuono-osa, hyvä kaula ja
ylälinja, riittävä runko, eturinnan tulee täyttyä. Erinomainen luusto, hyvät takakulmaukset, hieman
suora olkavarsi. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, vielä löysästi edestä. Erinomainen karva.
Esiintyy ja esitetään hyvin.
JUN EH1
avoinluokka

Black Terminator´s Cecilia FI32778/06
Lähes 2v. hyvä koko, feminiininen narttu. Hyvä pää, korvat, silmät ja purenta, loiva otsapenger.
Erinomainen kaula ja ylälinja, riittävä runko, eturinnan tulee täyttyä. Tasapainoisesti kulmautuneet
raajat, hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, löysästi edestä. Hyvät värimerkit,
erinomainen karva. Tänään hieman levoton kehässä. Esitetään hyvin.
AVO ERI1 PN1 SERTI ROP
sininen
urokset
junioriluokka
Bonel Yön Ensimmäinen FI17650/07
15 kk vanha, erinomaisen kokoinen ja sukupuolileima. Hyvänmuotoinen uroksen pää, hyvä purenta,
silmät ja korvat, erinomainen kaula ja ylälinja, runko ja luusto. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat,
hyvät etuliikkeet, mutta valitettavasti liikkuu epäpuhtaasti takaa, jonka vuoksi tämä muuten
erinomainen koira saa tänään EVA.
JUN EVA
veteraaniluokka
Bonel Gosma FI20507/98
Yli 10v. erinomainen rotunsa edustaja vielä tässä iässä. Hyvä pää, upea runko ja eturinta, kauniisti
kulmautuneet raajat. Liikkuu vielä hyvin iästään huolimatta, vilkas luonne. Onnittelut omistajalle
upeasta koirasta.
VET ERI1 PU1 ROP ROP-VET

