Eura 9.3.2013
tuomari: Pirjo Aaltonen
keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12
Mittasuhteiltaan tyypillinen narttupentu, jolla erittäin hyvä luuston vahvuus. Hyvä pään pituus,
tyypilliset pään linjat. Hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Kaunis ylälinja, hyvät
tiiviit korkeat käpälät. Liikkuu halutessaan hyvällä askelpituudella, vielä löysyyttä edessä.
PEN1 KP ROP-PENTU
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Euro Power Finlandia FI35441/12
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori uros. Hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset pään linjat, hieman
löysät alaluomet. Hyvin asettuneet korvat, ikäisekseen hyvä luuston vahvuus ja hyvä runko.
Tyypilliset käpälät, hyvä väritys. Taka-askel voisi olla tehokkaampi, muuten liikkuu hyvin.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
Euro Power Forrest Gump FI35439/12
Mittasuhteiltaan tyypillinen nuori uros, 9kk ja luonnollisesti vielä kesken kehityksen. Tyypillinen
pään sivuprofiili, tummat silmät, hyvä kaula. Sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä ylälinja, hyvät
käpälät. Liikkeessä ylälinja hieman köyristyy. Etuaskel melko korkea, sivuliike saa riittävästi
ulottuvuutta.
JUN ERI2
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Galahad FI30048/09
Hyväluustoinen uros, tyypilliset neliömäiset mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, tyypillinen ilme.
Hieman epätasainen purenta, hyvä kaula. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana, hyvät käpälät.
Liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvin takaa, etuliike saisi olla parempi.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Liebe Doggen Night Wish FI31372/10
Selvän sukupuolileiman omaava uros. Tyypilliset mittasuhteet, hyvä vahvuus. Hyvä pään profiili ja
pään linjat. Hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset. Saisi liikkua tehokkaammin takaa, muuten liikkuu
hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Euro Power Gogo Girl FI34935/12
Selvän sukupuolileiman omaava nuori narttu. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, tyypilliset mittasuhteet.
hyvät ääriviivat, melko yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä kaula ja eturinta. Sopusuhtaiset
kulmaukset, liikkuu hyvin sivuilta, hyvät edestakaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PN4
Wundervoll Bawaria FI40247/12
Vielä hyvin pentumainen ja aikaa tarvitseva nuori narttu, jolla selvä sukupuolileima. Hyvät
mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, vielä kevyt kuono, P1:t tuloillaan. Hyvä kaula ja ylälinja ja
eturinta, hyvät käpälät. Seistessä mallikas, mutta liikkeessä vielä kovin holtiton. Etuliikkeet saa
vielä tasaantua.
JUN EH3
Wundervoll Bahira FI40254/12
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, selvän sukupuolileiman omaava nuori narttu. Hyvä pään
sivuprofiili, yhdensuuntaiset pään linjat, tummat silmät. Runko tarvitsee aikaa ja rintakehä saa
syventyä, hyvä ylälinja. Hyvät edestakaiset liikkeet, hyvä askelpituus sivuliikkeessä.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Meherzugi Vivien METDOG1752/11
Sopusuhtainen kaunislinjainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä vahvuus. Yhdensuuntaiset pään
linjat, hyvä kaula, hyvä eturinta. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Hyvät käpälät. Liikkuu
sivuilta erittäin hyvin, hyvät edestakaiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
AVOINLUOKKA
Diplomatic's Ina Scott SE43736/2011
Sopusuhtainen, tasapainoinen narttu, jolla kauniit mittasuhteet. Tyypilliset ääriviivat, kaunis pään
sivuprofiili. Yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis ylälinja. Hyvät kulmaukset. Liikkuu tehokkaasti
sivuilta, tasapainoisesti edestä ja takaa.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI
Love-Dane's Fawnjättiläisen FI36796/09
Tänään hieman varovaisesti esiintyvä narttu, eikä anna parasta kuvaa itsestään. Ääriviivoiltaan ja
mittasuhteiltaan sopusuhtainen. Kaunis pään sivuprofiili, yhdensuuntaiset pään linjat, tummat
silmät. Hyvä runko, sopusuhtaiset kulmaukset, tyypiltään erinomainen, mutta liikkeessä ei anna
parasta itsestään.
AVO ERI2
Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10
Sopusuhtainen narttu, hyvä luusto, hieman jyrkkä lanneosa. Hyvä pään sivuprofiili, yhdensuuntaiset
pään linjat. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä runko ja
käpälät. Hyvä askelpituus sivuliikkeessä, hyvät liikkeet edessä ja takana.
AVO ERI3

VALIOLUOKKA
Euro Power Cicciolina FI53356/09
Sopusuhtainen narttu, tyypilliset ääriviivat. Hyvä luuston vahvuus, kaunis pään sivuprofiili,
yhdensuuntaiset pään linjat, hieman vaaleat silmät. Hyvin kulmautuneet raajat, tyypillinen ylälinja.
Tehokkaat liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Euro Power
Mittasuhteiltaan tyypillisiä rotunsa edustajia. Kaunislinjaiset päät. Hyvät luustot, eri
kehitysvaiheessa olevia, mutta tasalaatuinen ryhmä.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan sopusuhtainen nuori uros. Hyvä pään pituus, varsin
yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä luuston vahvuus, hyvät käpälät. Hyvä askelpituus sivuliikkeessä,
hieman löysät etuliikkeet.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT
NUORTENLUOKKA
Dane Khan Milo FI38519/11
Sopusuhtainen nuori uros, jolla tyypilliset mittasuhteet ja ääriviivat. Yhdensuuntaiset pään linjat ja
hyvä pään sivuprofiili. Hyvin asettuneet korvat, hieman vaaleat silmät, hyvä kaula. Hyvin
kulmautuneet raajat, hyvät käpälät. Liikkuu tehokkaasti hyvällä sivuaskeleella, hyvät edestakaiset
liikkeet.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Xalmiakki FI40747/09
Selvän sukupuolileiman omaava, jolla hyvä luuston vahvuus, hieman tuhti kunto. Yhdensuuntaiset
päänlinjat, hieman vaaleat silmät. Hyvä runko ja eturinta, hyvät kulmaukset. Taka-askel jää kovin
voimattomaksi ja lyhyeksi, liikkuu vaikuttavat palkintosijaan.
AVO EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Blackien Cafe Cloudy Vanilla FI18770/12

Hyvänluustoinen nuori narttu, tyypilliset mittasuhteet ja ääriviivat. Seistessä kaunis sivukuva.
Yhdensuuntaiset pään linjat, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, kauniit silmät. Ikäisekseen hyvä
runko, hyvin kulmautuneet raajat, saisi liikkua pidemmällä askeleella takaa. Lanneosa köyristyy
liikkeessä.
JUN ERI2
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
Sopusuhtainen kaunislinjainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Rintakehä saa vielä syventyä,
yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis pään sivuprofiili. Hieman epätasainen purenta, hyvin asettuneet
korvat. Kaunis ylälinja, sopusuhtaiset kulmaukset. Tasapainoiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Grande Gremin's Dark Dream FI39893/12
Selvän sukupuolileiman omaava nuori narttu, joka vielä voimakkaassa kehitysvaiheessa. Tarvitsee
vielä runsaasti aikaa. Hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset pään linjat, tässä vaiheessa
käänteinen purenta. Voisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa.
Rintakehän tulee syventyä, hyvät käpälät. Liikkuu varsin hyvällä askelpituudella. Hyvin takaa, vielä
löysästi edestä.
JUN EH4
Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12
Selvän sukupuolileiman omaava nuori narttu, jolla tyypilliset mittasuhteet ja ääriviivat. Kauniit
tummat silmät, yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvät kulmaukset ja käpälät, tyypillinen väritys. Hyvä
askelpituus sivuliikkeessä, vielä kapeat takaliikkeet ja löysät etuliikkeet.
JUN ERI3
AVOINLUOKKA
Bonel Camilla FI19083/11
Sopusuhtainen narttu, jolla kauniit mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvä pään sivuprofiili, hyvät pään
linjat, hyvin asettuneet korvat. Sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä ylälinja ja eturinta, hyvä rintakehän
syvyys. Hyvä askelpituus sivuliikkeessä, hyvät liikkeet takaa ja edestä.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP
Dane Khan Akira FI39681/11
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvä runko, hyvät
yhdensuuntaiset päänlinjat, mutta kevyt kuono ja alaleuka, vaaleat silmät. Hyvä ylälinja, hyvin
kulmautuneet raajat. Jyrkkä lantio, takaraajojen liike jää kovin lyhyeksi ja takaliikkeet ovat
kinnerahtaat.
AVO EH3
Genedda Nomen Nudum FI22064/09
AVO POISSA
Mi'havana Dragon FI37541/08
Sopusuhtainen narttu, jolla kauniit mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat,
hyvin asettuneet korvat. Tyypillinen kaula, hyvä runko, hyvin kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät.
Liikkuu riittävällä askelpituudella sivusta. Hyvät edestakaisin liikkeet.
AVO ERI2 SA PN3

sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Genedda Bien Fait FI44980/12
Hyväluustoinen urospentu, jolla tyypilliset mittasuhteet ja selvä sukupuolileima. Hyvät
yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä kaula. Sopusuhtaiset kulmaukset ikäisekseen. Hyvä runko, hyvät
käpälät. Liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella, hyvät takaliikkeet. Hieman löysät ja korkeat
etuliikkeet.
PEN1 KP ROP-PENTU
VALIOLUOKKA
Bonel Zimpson FI46711/07
Selvän sukupuolileiman omaava hyväluustoinen uros. Vahva uroksen pää, yhdensuuntaiset pään
linjat, hyvä kaula ja eturinta. Hyvä vahva runko, sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu sivusta hyvällä
askelpituudella. Hyvät liikkeet takaa, edestä hieman löysät.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Bonel Dana Sofia FI46981/11
Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Hyvä luuston vahvuus, tyypillinen pää
sivuprofiili. Hyvät yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä kaula ja rintakehän syvyys. Voisi olla hieman
voimakkaammin kulmautunut. Hyvä askelpituus sivuliikkeissä, edestä hieman löysästi.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI
VETERAANILUOKKA
Diplomatic's Oprah Winfrey FI16718/05
8 vuotias, hyväkuntoinen veteraaninarttu, jolla selvä sukupuolileima ja hyvät mittasuhteet. Hyvä
pään pituus, hyvät yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä kaula ja ylälinja, sopusuhtaiset kulmaukset,
hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta, hyvät liikkeet takaa.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET

