4.8.2013 Haapajärvi
tuomari: Marja Talvitie
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Red Rublev Happiness FI11930/13
Hyvin liikkuva, erinomainen tyyppi. Hieman takaluisu kallo ja voimakas otsa, muuten hyvä pää.
Ikäisekseen erinomainen eturinta, kaunis kaula, häntä ja ylälinja, erinomainen taka-osa.
PEN1 KP ROP-PENTU
NARTUT
PENTULUOKKA
Red Rublev Heart Killer FI11927/13
Hyvin kaunislinjainen, vahvaluustoinen ja hyväpäinen ja -ilmeinen tyttö. Hyvä eturinta, hieman
liian laskeva lantio. Voisi liikkua hieman paremmalla takapotkulla, vielä pehmyt selkä.
PEN1 KP VSP-PENTU
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C'mon Knock Me Out FI37789/12
Kovin lyhyellä askeleella töpöttävä. Hyvän tyyppinen, hieman kevyt kuono-osa. Kaula voisi olla
pidempi, lyhyt pysty olkavarsi ja kovin löysät kyynärpäät. Polvikulma tulisi olla selvempi, hyvät
käpälät.
JUN EH1
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Luisfigo FI29948/11
Erittäin hyvä tyyppi, hieman vahva pää ja liikaa huulia. Niukka etu-, riittävä takakulmaukset.
Hieman lyhyt lantio, voisi liikkua paremmalla takapotkulla.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
Red Rublev Ustinov FI11007/11
Kookas, hieman niukasti edestä ja takaa kulmautunut. Raajaluusto voisi olla hieman vahvempi
kokoon nähden. Hyvä pää, hyvän pituinen, mutta liian laskeva lantio. Erinomaiset käpälät, voisi
liikkua hieman paremmalla potkulla.
VAL ERI2 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Chic Carelia's Isn't It Ironic FI32899/12
JUN POISSA
Euro Power Glitter FI34936/12
Hyvin liikkuva, erittäin hyvän tyyppinen. Hieman liikaa huulia, muuten hyvä pää. Vahva runko,
kovin löysät kyynärpäät. Polvikulma saisi olla selvempi. Liikkuu hieman löysästi edestä.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Hayley FI31797/11
Takaa hieman töpölttäen liikkuva, hieman heikot kintereet. Hyvä tyyppi, hieman voimakas otsa,
muuten hyvä pää, hyvä eturinta. Lyhyt ja liian laskeva lantio. Hieman litteät etukäpälät.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Aluette FI47623/11
Hyvä tyyppi, hyvät pään linjat, hieman kevyt kuono. Pysty olkavarsi, hyvä takakulmaukset, hieman
lyhyt lantio. Saisi liikkua pidemmällä askeleella, ei tänään oikein viihdy kehässä. Seisoo koko ajan
häntä koipien välissä.
VAL EH2
Red Rublev Rebel Yell FI59430/09
Kauniisti liikkuva, kookas vahvarunkoinen tyttö. Hyvä pää ja ilme, heiman pysty olkavarsi. Hyvä
eturinta, kaula ja häntä ja käpälät.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Alder Glade's Dearie FI35391/05
Hyvin liikkuva, vahvarunkoinen. Kauniit pään linjat, kaula voisi olla hieman pidempi. Erinomainen
eturinta ja taka-osa, hyvät käpälät.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

musta / harlekiini
tuomari: Jari Laakso
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Nordic Giant Grand To Jättiläisen NO36049/12
17 kk. Kookas, silti kokoonsa ja nuoruutensa hyvin kantava nuori uros. Riittävät kulmaukset,
eturinta saisi olla täyteläisempi. Erinomainen linjakas voimakas kaula, hyvä ylälinja. Kaunis lantio,
erinomainen pitkä pää, jossa varsin yhdensuuntaiset linjat. Terveet liikkeet, väritys saisi olla
parempi.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT

AVOINLUOKKA
Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11
23 kk. Hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, riittävät kulmaukset. Hyvä ylälinja, eturinta saisi olla
täyteläisempi, voimakas kaula, riittävän pitkä jossa hyvät linjat. Hyvä suu, riittävä otsapenger,
tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Eleonora FI31883/12
15 kk. Tasapainoisesti kasvanut nuori narttu, jolla hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus. Hyvä
ylälinja, joskin hiukan jyrkkä lantio. Riittävät kulmaukset, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä
kaula. Pää vielä kesken kallo-osaltaan, lupaava kuono-osa, hyvä suu. Terveet liikkeet.
JUN ERI1
Bonel Fanni Fi52879/12
10 kk. Kaunis vauva, lupaava etuosa, hyvä raajaluusto, lupaava rungon tilavuus, ymmärrettävästi
vielä vauvan pää, jossa kuitenkin jo hyvä pituus. Lupaavat liikkeet.
JUN ERI2
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Öhkömönkijä EJ40078/11
2 v 2 kk. Rungoltaan äärimmäisen tasapainoinen, upeasti rakentunut narttu, jolla ihana etuosa,
Erinomainen ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, kaunis kaula, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger.
Erinomaiset liikkeet, huulipigmentti riittävä, turhan avoimet suupielet., Erinomaiset liikkeet, tuntuu
erittäin oudolta palkita koira ohjeen mukaan, kun se on ryhmäsijoittuja tasoa.
AVO H

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11
VAL POISSA

