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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Heyo Captain Jack FI31796/11
2v. Tyypiltään eriomainen, mutta vielä keskeneräinen nuori uros, hyvä raajaluusto, lupaava rungon
tilavuus, riittävät kulmaukset. Kaunis säkä vielä hiukan pehmeä ylälinja liikkeessä. Eturinta täytyy
iän myötä, kaunis riittävän voimakas kaula, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, pään linjat
voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Liikkeessä vielä nuoren koira kapeutta.
AVO ERI2
Great Romance Acropolis Ingnatius FI43828/10
3 v. Hyvät mittasuhteet, hyvä rungon tilavuus, erinomainen raajaluusto, riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Kaunis etuosa seistessä, erinomainen säkä, hyvä kaula. Hyvä pään pituus, mutta pää
voisi olla hiukan suurempi suhteessa runkoon. Vaaleahkot silmät, hyvät liikkeet.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
3,5 v. Hyvä rungon pituus ja tilavuus, hyvä raajaluusto. Selkä saisi olla leveämpi, tasapainoiset
kulmaukset. Kaunis eturinta, hyvä kaula, kallo saisi olla tyylikkäämpi, hyvä kuono-osa.
Takaliikkeet tänään eivät parhaat mahdolliset, hyvät etuliikkeet.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Euro Power Glitter FI34936/12
1 v. Erinomaisesti liikkuva, kookas mutta keskeneräinen nuori narttu. Hyvä raajaluusto, riittävät
kulmaukset, lupaava eturinta, kaunis kaula, vauvan pää, lantio etsii vielä asentoaan.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Harley FI31798/11
2 v. Mukava nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä rungon tilavuus, eturinta saa täyttyä iän
myötä. Hyvä ylälinja, hyvät liikkeet, hyvät riittävät takakulmaukset, kaunis nartun pää, jossa hyvät
linjat.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
Chic Carelia's Hayley FI31797/11

2 v. Seistessä parempi kuin liikkeessä, hyvä rungon tilavuus. Riittävä raajaluusto, seistessä hyvä
ylälinja, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset, varsin hyvä eturinta. Hyvä voimakas nartun pää,
liikkeessä turhan pehmeä edestä sekä takaa.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT
Daneplanet Daylight Dancer FI45991/10
AVO POISSA
Love-Dane's Fanny FI36795/09
4 v. Hyvä raajaluusto, hyvä rungon pituus, pysty olkavarsi. Riittävät takakulmaukset & turhan
jyrkkä lantio, liioiteltu etuosa. Pysty kaula, hyvät pään linjat, näyttelytilanteeseen tottumaton, joten
liikkeitä hankala arvostella. Omistaja esittäköön koiran itse tai pysyköön kotona.
AVO EH4
Méherzugi Vienna FI15915/12
2 v. Riittävän lyhyt nuori narttu, jolla lupaava rungon tilavuus. Hyvä raajaluusto, riittävät mutta
tasapainoiset kulmaukset. Lupaava eturinta, kaunis kaula, hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla
voimakkaampi, hyvät silmät ja korvat.
AVO ERI3
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia's
Ryhmä mittasuhteiltaan hyviä koiria. Varsin hyvät rungon tilavuudet, vuosien varrella kehittyneet
etuosat, terveet liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Magic Alaunt Jaakko Kulta FI56279/12
7 kk. lupaava, tyypikäs pentu, hyvä raajaluusto. Lupaava etuosa, ikäisekseen hyvä rungon tilavuus.
Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset, kaunis kaula, lupaava voimakas vauvan pää, jo täyteläinen
kuono-osa. Valitettavaa silmä ongelmat, lupaavat liikkeet.
PEN1JUNIORILUOKKA
Blackien Cappuccino FI18774/12
16 kk. Erittäin tyypikäs vaikkakin ymmärrettävän keskeneräinen. Hyvä raajaluusto, riittävät
kulmaukset, eturinta täyttynee iän myötä. Lupaava pää, joka ei ole onneksi liian tyylikäs, terveet
tasapainoiset liikkeet.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA

Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Anxious Galevala FI14042/09
4,5 v. Kookas voimakas, mutta aavistuksen lyhyt, erinomainen raajaluusto, riittävät kulmaukset,
jyrkkä lantio. Riittävä täyteläinen eturinta, kaunis voimakas kaula, hyvä jätkän pää. Lyhyt runko ja
iloinen luonne, eivät helpota liikkeiden arvostelua.
AVO ERI1
Romance's Once In A Lifetime FI49324/09
AVO POISSA
NARTUT
VALIOLUOKKA
Anxious Halley's Comet FI17881/10
3,5 v. Tyypikäs voimakas narttu, jonka höpö käytös tänään johtuu hormooneista. Tasapainoiset
riittävät kulmaukset, hyvä etuosa, kaunis kaula. Erinomainen pää, kauniit tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

sininen
NARTUT
VALIOLUOKKA
Denim Danes Long Live The Queen FI59926/10
2,5 v. Tyylikäs nuori narttu, hyvä raajaluusto, eturinta voisi olla hieman täyteläisempi. Riittävät
kulmaukset, aavistuksen pitkä lanne osa, kaula saisi olla pidempi. Hyvä pään pituus, turhan pitkä ja
loiva otsapenger, hyvä suu. Kauniit liikkeet varsinkin takaa.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

