7.7.2013 Laukaa
tuomari: Jari Laakso
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Gm Darude FI38797/12
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Love-Dane's Great Sound FI30944/10
3 v. Seistessä kaunis, tasapainoinen uros, jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvä raajaluusto,
riittävä raajakorkeus. Tasapainoiset kulmaukset, kaunis täyteläinen etuosa. Hyvä uroksen pää, hyvät
pään linjat, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä purenta. Hyvät etuliikkeet, liikkeessä
turhan pehmeä ylälinja, takaliikkeet saisivat olla jäntevämmät.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Gm Diandra FI38803/12
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Amelie FI47625/11
Tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, jolla kaunis liioittelematon runko. Riittävä raajaluusto,
riittävät, mutta tasapainoiset kulamaukset. Eturinta voisi olla hiekan täyteläisempi, hyvä ylälinja,
kaunis kaula. Riittävän voimakas hyvälinjainen pää, otsapenger saisi olla selvempi, hyvät silmät ja
suu, tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT
Alder Glade's Ariel Elan FI47624/11
2 v. Erinomainen rungon tilavuus, lyhyt runko, riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä
täyteläinen eturinta. Kaunis säkä, lantiossa hiukan jyrkkyyttä. Hyvä kaula, kaunis pää, jossa
erinomaiset linjat, riittävä otsapenger, turhan pitkä otsauurre, hyvä suu. Tasapainoiset liikkeet,
joskin askelpituus voisi olla pidempi.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

musta / harlekiini
tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen
UROKSET

PENTULUOKKA
Magic Alaunt Jesperi FI56281/12
Neliömäinen, sopiva luusto, lupaavan muotoinen kehitysvaiheessa oleva pää, vielä niukka
otsapenger, kookkaat vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, eriväriset silmät. Kaunis kaula, vielä niukat
kulmaukset. Erinomainen harlekiini väri, vain 1 harmaa täplä toisella puolella. Liikkuu ikäisekseen
sopivalla tavalla.
PEN1
JUNIORILUOKKA
Doggidanes Black Brando FI40502/12
Keskikokoinen, sopiva luusto, neliömäinen. Eturinta saa vielä kehittyä, hieman jyrkkä lantio,
muutoin erinomainen runko & raajat. Hieman pitkät varpaat, voimakas kallo, joka ei saa yhtään
levitä, loiva otsapenger, kuonon pitäisi olla pidempi. Hyvä karva, liikkuu hyvin.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Konstantinus From Valvasor's Land FI22898/09
AVO POISSA
Piistar Cromwell FI46554/07
Kookas, korkea & kapea runkoinen uros, riittävä luuston vahvuus. Oikeamallinen kallo, hyvä
kuono, hieman punertavat sidekalvot. Tarvitsee kauttaaltaan enemmän täytettä. Liikkuu hontelosti
& epävarmasti. Kaunis musta väri.
AVO T
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Vergilius FI56907/08
Keksikokoinen, sopiva luusto, hyvä tasainen kallo, otsapenger pitäisi olla selvempi & kuono
pidempi (leikkausarpi - ei ell-todistusta). Oikea-asentoiset raajat & tassut. Erinomainen eturinta.
Erinomainen harlekiiniväri. Liikkuu tänään takakorkeasti.
VAL ERI1
Jättiläisen Winnie The Pooh FI56910/08
Keskikokoinen uros, jolla sopiva luusto. Liikkuu tänään takakorkeasti, hieman pitkärunkoinen uros.
Komea pitkä pää, kauniit pään tasot, riittävästi kulmautunut olkavarsi, sopusuhtaiset
takakulmaukset. Mustassa värissä hieman ruskeaa sävyä. Pitäisi liikkua tänään huomattavasti
paremmin.
VAL EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggidanes Black Baby FI40501/12
Seistessä näyttävä nuori narttu, hyvä pää, otsapenger voisi olla selvempi, riittävä kuonon pituus.
Hyvä ylä- & alalinja, niukasti kulmautunut. Ikäiselleen sopiva eturinta, kauniit tassut, liikkuu tänään

aavistuksen takakorkeasti, mutta hyvällä askelpituudella. Musta, joka vaihtaa karvaa, miellyttävä
kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Doggimainen Tähtimyrsky FI37668/11
Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvät pään tasot, kuono saisi olla pitempi &
otsapenger selvempi. Kaunis kaula, hyvä säkä & selkä, hieman lyhyt lantio. Kaunis alalinja, kovin
kapea edestä, liikkuu edestä meloen & takaa pienin steppiaskelin, palkintosija puhtaasti liikkeistä.
AVO H
VALIOLUOKKA
Tellus Danes Yeriel FI12526/07
Keskikokoinen, hieman huteran vaikutelman antava ikäneito. Kaunis pitkä pää, otsapenger saisi olla
selkeämpi, kaunis kaula, säkä & selkä. Lantio hieman lyhyt & pysty, hieman pukkijalkaiset
eturaajat. Kaunis harlekiiniväri, ei aivan näyttelykuntoinen tänään. Liikkuu kuitenkin riittävän
hyvin.
VAL ERI1 SA PN2

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12
Keskikokoinen, erinomainen luusto. Aavistus pitkä runko, vahva kallo, hyvä vahva kuono, jonka
pitäisi olla pidempi, turhan vaaleat lähes piden väriset silmät. Tällä hetkellä yläpurenta, ikäiselleen
sopiva eturinta, oikea-asentoiset raajat, kaunis takaosa. Erinomainen sininen väri, liikkuu hyvällä
pitkällä askeleella, mutta vielä takakoreasti. Palkintosija purennasta.
JUN T
VALIOLUOKKA
Doggimainen Tuomas FI18011/10
Erittäin vahva aavistuksen matalaraajaiselle vaikuttava uros. Voimakas uroksen pää, kaunis
huulikulma, hyvä vahva kuono, hieman syvälle painuneet silmät. Oikea-asentoiset raajat, tiiviit
tassut, vaihtaa karvaa, rusehtava sävy. Komea uros, joka voisi liikkua tänään ryhdikkäämmin.
VAL ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Kalevalan Aino FI48365/12
Vielä kehitysvaiheessa oleva keskikokoinen narttu. Liikkuu tänään hieman hontelosti. Hyvä kallo,
otsapenger pitäisi olla selvempi, kuono pidempi & täyteläisempi. Runko vielä kevyt, eturinta saa

vielä täyttyä, kaunis takaosa, tiiviit tassut. Vaihtaa väriä - rusehtava. Saisi liikkua
koordinoidummin. Tarvitsee aikaa.
JUN EH1
Doggimainen Kalevalan Louhetar FI48364/12
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä vahva luusto. Tänään kovin takakorkea, sekä seistessä että
liikkeessä. Vahva kallo, kuono saisi olla pidempi, punaiset sidekalvot, kaunis etuosa, hyvät tassut.
Vielä kovin voimaton takaosa, niukat kulmaukset. Normaali sininen väri.
JUN H
AVOINLUOKKA
Doggimainen Tähtisade FI3770/11
Keskikokoinen erittäin hento & vinttikoiramainen narttu. Hyvät pään tasot & pituus, kaunis kaula.
Niukasti kulmautunut edestä & takaa. Eturinta saa täyttyä, lyhyt pysty lantio, hyvä sininen väri.
AVO H
Doggimainen Tähtitaivas FI37671/11
Hyvän kokoinen, hieman niukan luuston omaava narttu. Ohut runko, hyvä pään pituus & oikeat
pään tasot. Kaunis huulikulma. Kaunis kaula, pitkä lanne, eturinta saa vielä kehittyä & rintakehän
laskeutua alemmas. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä, hyvä sininen väri.
AVO EH1
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
KASV EI ESITETTY

