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sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12
15 kk, Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvät rungon mittasuhteet, mutta
voisi olla aavistuksen raajakkaampi. Eriomainen pää pituus, hyvä kuono-osa, otsapenger ja
kulmakaaret saisivat olla selvemmät, hieman syvällä silmät. Kaunis kaula, joka liittynyt hyvin
lapoihin, riittävä eturinta, erinomainen runko, hyvä lantio, sopivat takakulmaukset. Hyvä luusto,
raajat ja käpälät. Vielä löysyyttä edessä, muuten liikkuu hyvin, hyvä karva ja väri, miellyttävä
käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP HeJW-13 HeW-13
Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12
Hyvin kehittynyt urosmainen juniori, hyvä sukupuolileima, päässä hyvät linjat, mutta saisi olla
malliltaan pidempi, leveä kallo suhteessa kuonoon, hyvä otsapenger, hyvät silmät ja ilme, oikein
kiinnittyneet korvat. Erinomainen vahva kaula, hyvin kehittynyt eturinta, oikeanmallinen rintakehä,
hyvä selkä, hieman lyhyt lantio, erinomainen luusto, hyvät korkea käpälät. Hyvä väri ja karva,
liikkuu hyvällä askeleella, hyvin esitetty, erinomainen lihaskunto.
JUN ERI2 SA VASERT
Doggimainen Kalevalan Väinämöinen FI48366/12
16 kk, vielä hyvin kesken kehityksen, eriomaiset rungon mittasuhteet, oikea raajakorkeus, hieno
kehys johon kasvaa. Oikeat päänlinjat ja sopiva pituus päässä, kulmakaaret saisivat olla selvemmät,
hieman pyöreät silmät, hyvä kuono-osa ja huulet. Kaunis kaula joka liittyy hyvin lapoihin, riittävä
eturinta, mutta rungon tulee vielä kehittyä, hyvä lantio, riittävä luusto. Hyvät tiiviit käpälät, vielä
hyvin kapeat etuliikkeet, nuori koira joka tarvitsee vielä lisää aikaa.
JUN ERI4
Genedda Bien Fait FI44980/12
17 kk, erinomainen koko ja oikeat rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima. Hyvän mallinen pää,
jossa oikeat linjat ja oikea pituus, hyvä ilme, kaunis vahva kaula. Riittävä eturinta, hyvä rintakehän
syvyys ja tilavuus, selkä saa vielä tiivistyä, hieman lyhyt, luisu lantio ja takakulmaukset saisivat olla
selvemmät. Erinomainen luusto, hyvät käpälät, ihastuttava luonne ja hyvin esitetty. Hyvä
askelpituus, mutta takapotku saisi olla voimakkaampi.
JUN ERI3
Tavernier Sings Dabluz With Gg FI38931/13
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Genedda Bouc Émissaire FI44981/12
17 kk, erinomainen koko ja tyyppi, hyvin urosmainen kokonaisuus, oikea raajakorkeus, kaunis
profiili seistessä. Hyvät päänlinjat ja erinomainen vahvuus päässä, hyvä ilme, riittävä otsapenger,

hyvät korvat, Hyvä kaula ja kaunis niskankaari, sopiva eturinta, hyvä tilava runko. Pitkä lanneosa,
hyvä lantio, riittävä polvikulma, erinomainen luusto, vielä pehmeä selkä, varsinkin liikkeessä.
Löysyyttä edessä muutenkin, liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä väri ja luonne, taitavasti esitetty.
NUO ERI1 SA
VALIOLUOKKA
Bonel Zardoz FI46710/07
6 v, erinomainen tyyppi ja koko, hyvä rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima. Hyvä pään pituus,
otsapenger saisi olla selvempi, turhan kapea alaleuka, hyvät silmät, hyvä kaula. Niukat
etukulmaukset ja eturinta saisi olla selvempi, hyvä rinnan syvyys, hyvä lanne, lyhyt lantio.
Erinomainen luusto, eturaajat saisivat olla suoremmat ja seisoo melko ahtaasti. Riittävät
takakulmaukset, väri saisi olla parempi, saisi liikkua tehokkaammin. Miellyttävä käytös, hyvin
esitetty.
VAL EH
Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08
5 v, hyvin urosmainen kokonaisuus, erinomainen koko, hyvä pään pituus, hieman turhan paljon
syvyyttä kallossa ja kuonossa, hyvä otsapenger, hyvät silmät ja ilme. Vahva sopivan pituinen kaula,
riittävä eturinta, erinomainen runko, selkä saisi olla vahvempi, riittävä lantio ja takakulmaukset,
erinomainen luusto, hyvä raajat ja käpälät. Hyvä karva, normaalit liikkeet.
VAL ERI3 SA PU4
Bonel Ä-Yön Mysteeri FI52856/08
5 v, erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet, oikea raajakorkeus, hyvä
sukupuolileima. Hyvä pään pituus ja voimakkuus, riittävä otsapenger, hieman lähekkäin asettuneet
silmät, hyvä kaula, sopiva eturinta. Hyvä runko, hyvä, syvä lanne, riittävät takakulmaukset.
Erinomainen luusto, hyvät raajat, tiiviit käpälät, hyvä väri, karva. Normaalit liikkeet.
VAL ERI2 SA PU3 VACA
Genedda Rex Imperator FI55210/10
3 v, erinomainen koko, eriomainen raajakorkeus, hyvä sukupuolileima. Hyvä pään pituus,
otsapenger voisi olla syvempi, hyvä kallon leveys ja vahvuus, hyvät tummat silmät. Erinomainen
kaula, sopiva eturinta, suora olkavarsi, hyvä rinnan syvyys. Sopiva kylkien kaarevuus, hieman pitkä
lanneosa ja lantio voisi olla viistompi. Riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, tiiviit käpälät, hyvä
väri, normaalit liikkeet.
VAL ERI4 SA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
2 v, hyvin linjakas kokonaisuus, erinomaiset rungon mittasuhteet ja oikea raajakorkeus. Hyvän
mallinen pää, jossa oikea pituus ja voimakkuus, hyvät silmät, kaunis ilme, hyvä kaula. Sopiva
eturinta, ikäisekseen riittävä runko, selkä saisi olla vahvempi, riittävät takakulmaukset. Erinomainen
luusto, hyvät tiiviit käpälät, normaalit liikkeet, hyvä väri, taitavasti esitetty.
VAL ERI1 SA PU2 CACIB
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Drak'era Archean Fama FI12267/13

1 v, hyvin kaunis kehys, jonka tulee vielä täyttyä, vaatii lisää aikaa, rungon kapeus heijastuu
liikkeisiin. Erinomainen pää, jossa hyvä pituus ja voimakkuus, kaunis ilme, hyvä otsapenger, hyvä
leveä kirsu. Sopiva kaula, pysty olkavarsi, rintakehän tulee vielä syvetä ja kylkien kaareutua. Oikea
raajakorkeus, hyvä lantio, riittävät takakulmaukset, sopiva luusto. Vielä hyvin huolimattomat
etuliikkeet, tarvitsee kehätottumusta.
JUN ERI1 HeJW-12
NUORTENLUOKKA
C'mon Legacy of Valeriana FI50356/12
21 kk, erinomainen koko, hyvin narttumainen kokonaisuus, hyvät rungon mittasuhteet.
Erinomainen pää, jossa kaunis meislaus, hyvä ilme, hyvä kaula. Lapa saisi olla pidempi, riittävä
eturinta, sopiva runko, hyvä lantio, riittävät takakulmaukset. Erinomainen luusto, hyvä väri ja karva,
hyvät sivuliikkeet, edestä vielä hyvin huolimattomat. Hyvä nuori koira, joka ei tänään halua
esiintyä, joka alentaa palkintosijaa.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Sovereigndane's Baby Bubbles FI43027/12
2 vuotta, hyvin linjakas, tasapainoinen kokonaisuus, hyvä koko, oikea raajakorkeus, hyvin kaunis
profiili seistessä. Kaunis hyvän mallinen pää, hyvä pään pituus ja leveys, kulmakaaret saisivat olla
selvemmät, hyvät posket, kaunis kaula, hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa,
hyvä rungon syvyys, kylkien tulee vielä pyöristyä. Hyvä lantio, lihaksikkaat reidet, hyvä luusto.
Tasapainoiset liikkeet, ei vielä valmis, mutta nyt jo hieno kokonaisuus, liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PN4 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Bonel Alice In Wonderland FI19828/10
3 v, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä tilava runko, hyvä sukupuolileima. Päässä
hyvä pituus, hyvä kallo-osa, kuono-osa tulisi olla täyteläisempi, liian kapea kuononselkä, hyvät
silmät. Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä ylälinja, erinomainen luusto,
hyvät kootut käpälät. Löysyyttä kyynärpäissä. Sivulta liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, taitavasti
esitetty.
VAL ERI
Bonel Dana Sofia FI46981/11
2 v, erittäin hyvin kehittynyt nuori koira, jossa einomainen voimakkuus kauttaaltaan. Hyvä
sukupuolileima, erinomainen raajakorkeus. Hyvä pään pituus ja yhdensuuntaiset linjat, hyvät silmät
ja ilme, hyvä kaula, eturinta saisi olla leveämpi. Seisoo hieman ahtaasti edestä, hyvä rungon syvyys,
sopivat takakulmaukset, hyvät luusto, raajat ja käpälät. Hyvät sivuliikkeet, hyvä väri ja karva,
miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Bonel Dolce Vita FI46980/11
2 v, erinomainen tyyppi ja koko, erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen, upea profiili seistessä,
ylälinja saisi olla vahvempi liikkeessä. Hyvän mallinen pää, hyvät kulmakaaret, kaunis ilme. Kaunis
kaula, joka liittyy hyvin lapoihin, hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa. Hyvä

tilava runko, hyvät suorat raajat, tiiviit käpälät. Liikkuu hienolla askeleella, kaunis sininen väri,
hyvin esitetty.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP HeW-13
Favorit Elen Dog Evrasia RKF2924447
2 v, hyvin jäntevässä, lihaksikkaassa kunnossa esitetty narttu, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä raaja
korkeus. Vahva pää, joka saisi olla aavistuksen pidempi malliltaan. Syvälle sijoittuneet silmät ja
silmäluomet saisivat olla paremmat. Erinomainen kaula, riittävä eturinta, hyvä rungon syvyys ja
tilavuus, erinomaiset takakulmaukset. Hyvät raajat ja käpälät, hyvä väri, liikkuu hyvin, lihaksikkaat
reidet.
VAL ERI3 SA VASERT
Grande Gremin's Blue Beauty FI56356/10
3 v, erinomainen tyyppi ja koko, hyvin linjakas ja kaunis profiili seistessä. Oikea raajakorkeus,
hyvän mallinen pää, jossa oikea kallon ja kuonon linjat, riittävä otsapenger, hieman pyöreät silmät.
Erinomainen kaula, sopiva eturinta, hyvä runko, hyvä lantio, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto
ja raajat, hyvin löysä selkä liikkeessä, joka pilaa niin hienon koiran. Hieman karkea karva.
VAL ERI4 SA
VETERAANILUOKKA
Bonel Victoria FI46546/05
8 v, hyvin terverakenteinen narttu, joka seisoo ja liikkuu hyvin raajoillaan. Esitetään hienossa
lihaskunnossa, kunnia omistajalle. Hieman lyhyet pään linjat, mutta yhdensuuntaiset, kaunis ilme.
Vahva kaula, riittävä eturinta, tilava runko, hyvä ylälinja. Erinomainen luusto, liikkuu erinomaisella
askelpituudella, hieno kokonaisuus.
VET ERI2 SA
Diplomatic's Oprah Winfrey FI16718/05
9 v, erinomainen koko, hyvin linjakas kokonaisuus, jossa erinomainen vahvuus. Hyvä kaunis pää,
jossa ihastuttava ilme, hyvät huulet, oikea kallon leveys. Kaunis kaula, joka liittyy hyvin lapoihin,
pysty olkavarsi. Hyvä runko, hyvä lantio, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen luusto, hyvä väri.
Normaalit liikkeet, ihastuttava olemus.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET HeVW-13
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Bonel
Ryhmä vaikuttavia koiria, jotka ilmentävät rodunomaista ylväyttä. Hienot päät ja etuosat, hyvät
rungot, luustot, lantioihin tulee kiinnittää huomiota. Hyvin liikkuvia, hyvää kasvatustyötä.
KASV1 KP ROP-KASV.

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA

Heart Hunter's Action Hero FI24007/13
8 kk, erittäin hyvin kasvanut, hyvä koko, hyvä sukupuolileima. Voimakas pää, joka saisi olla
aavistuksen pidempi malliltaan, mutta yhdensuuntaiset linjat, hyvät silmät. Riittävä kaula, eturinnan
tulee kehittyä, hyvä rinnan syvyys, erinomainen raajaluusto. Lantion tulee vielä asettua, riittävä
polvikulma, hyvät käpälät. Hyvä tiikeriväri, erinomainen maski, vielä hyvin pentumaiset liikkeet.
Valloittava luonne, hyvä karvanlaatu.
PEN1 KP VSP-PENTU
NARTUT
PENTULUOKKA
Thaidax Rock On Rudy SE28507/2013
8 kk, hyvin linjakas narttupentu, kaunis profiili. Hyvä pään pituus, päänlinjat saisivat olla
yhdensuuntaisemmat, kauniit tummat silmät, meislaus puuttuu vielä silmien ympäriltä.
Erinomainen kaula, kaunis niskan kaari, hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa,
erinomainen pitkä rintakehä. Lanne saisi olla lyhyempi, hyvä lantio, sopiva luusto. Liikkuu hyvin ,
karvapeite saisi olla tiiviimpi, tumma brindle, hyvin esitetty.
PEN1 KP ROP-PENTU
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane's King Of Hearts FI43474/12
18 kk, erittäin hyvin kehittynyt, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä koko. Hyvä pään pituus,
hyvä kuono-osa, erinomaiset silmät, kaunis ilme, hyvän pituinen, vahva kaula. Suora olkavarsi,
riittävä eturinta, erinomainen runko, vahva raajaluusto ja oikea raajakorkeus. Hyvä tiivis lanne,
hyvä lantio, sopivat takakulmaukset, hyvät tiiviit käpälät. Erinomainen ylälinja, kintereet saisivat
olla vahvemmat, muuten liikkuu hyvin, kaunis väri ja maski. Tässä on kokoa ja jaloutta samassa
koirassa.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT HeJW-13
Red Rublev Happiness FI11930/13
12 kk, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, riittävä pään pituus,
hyvät linjat, otsapenger voisi olla selvempi, hyvät silmät, kaunis ilme. Hyvä kaula joka liittyy
oikein lapoihin. Hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa, hyvä runko. Selkä tulee
vielä vahvistua, muuten liikkuu hyvin, vielä pehmeyttä välikämmenissä. Hyvä väri, riittävä maski.
JUN ERI2 SA
Red Rublev Hattori Hanzo FI44929/13
Erittäin hyvin kehittynyt juniori, jolla erinomainen raajakorkeus, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä
pään pituus ja voimakkuus, kauniit silmät ja ilme, pitkä otsapenger, hyvä kaula. Riittävä eturinta,
hyvä runko, pitkä, mutta hieman jyrkkä lantio ja polvikulman tulee vielä syvetä. Sopiva luusto,
hyvät tiiviit käpälät, hieman korkea häntä, muutoin liikkuu hyvin.
JUN ERI3
X-Foot's Trias Tiger FI43118/13
19 kk, tiikeri, jolla hyvät neliömäiset rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, vahva hyvän
mallinen pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, kauniit silmät. Riittävä kaula, hyvä eturinta, suora

olkavarsi, voimakas tilava runko. Lyhyt lantio ja polvikulma saisi olla selvempi, erinomainen
luusto, hyvät käpälät. Taka-askel saisi olla pidempi, kaunis väritys, miellyttävä käytös.
JUN ERI4
NUORTENLUOKKA
Euro Power Future Lord RKF3335406
15 kk, hyvin urosmainen kokonaisuus, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvän mallinen pää,
sopiva otsapenger, kauniit tummat silmät, hieman isot korvat. Kuiva vahva kaula, sopiva eturinta,
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa, hyvä tilava runko, vahva ylälinja. Hyvä lantio,
erinomainen raajaluusto, liikkuu hyvin, hyvä väri ja maski. Taitavasti esitetty.
NUO ERI1 SA PU4
Euro Power Finlandia FI35441/12
19 kk, tiikeri, hyvä sukupuolileima, näyttävä kokonaisuus, voimakas pää, jonka kallo ei saa tulla
leveämmäksi, hyvät silmät. Kaula liittyy hyvin lapoihin, sopiva eturinta, tasapainoiset kumaukset
edessä ja takaa, hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa, hyvä lantio, hyvä leveä reisi, erinomainen
luusto, raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella, kaunis väritys. Taitavasti esitetty.
NUO ERI3 SA
Pine Garden's Nobel Knight SE28739/2012
18 kk, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet, hyvin tasapainoinen kokonaisuus. Hyvän
mallinen pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, kaunis ilme. Hyvä kaula, riittävä eturinta, sopivat
etukulmaukset, riittävä rinnansyvyys, mutta rintakehän tulee vielä täyttyä alaosastaan. Hieman lyhyt
lantio, sopiva luusto, turhan ylpeä hännästään, muuten liikkuu hyvin, hyvä karva ja väri.
NUO ERI4
Samuraiwood's Ferrari Boy FI22326/12
Hyvin tasapainoinen 22 kuukautta, urosmainen kokonaisuus, hyvän mallinen pää, jossa oikeat linjat
ja voimakkuus, kaunis ilme, hyvä kaula, joka liittyy hienosti lapoihin. Hyvä eturinta, hyvä runko.
Hieman pitkä lanneosa, hyvä lantio, sopiva luusto, hyvät käpälät. Tasapainoiset liikkeet, hyvin
esitetty, hyvä raidoitus ja maski.
NUO ERI2 SA
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Alonso FI47620/11
2 v, keskikokoinen erittäin hyvä tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet. Ilmeikäs hyvän mallinen pää,
hyvä pään pituus, upea ilme, sopiva otsapenger, erinomainen kaula, tasapainoiset kulmaukset
edessä ja takaa. Riittävä runko, hyvä ylälinja, hyvä luusto, raajat ja käpälät. Hyvä lantio, hyvin
vaivattomat liikkeet. Kaunis väri ja maski, hyvä kokonaisuus.
AVO ERI1 SA
Pine Garden's Diamond Duke SE17193/2010
4 vuotta, erittäin hyvin kehittynyt hyvän kokoinen uros, joka saisi olla aavistuksen lyhyempi
lanneosaltaan antaakseen paremmat rungon mittasuhteet. Hyvän mallinen pää, jossa oikea
voimakkuus ja linjat, kauniit tummat silmät, hyvä kuono-osa, vahva kaula, hyvä eturinta ja
rintakehä, hyvä lantio. Hyvin kulmautunut takaosa, sopiva luusto. Liikkuu hyvin, hyvä raidoitus.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA
Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09
Erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet, oikea raajakorkeus. Hyvä pään pituus ja voimakkuus
ja yhdensuuntaiset linjat, sopivat kulmakaaret, ihana ilme. Kaunis kaula, hyvä niskankaari, selvä
eturinta, pysty olkavarsi. Hyvä runko, lanne voisi olla tiiviimpi, hyvä lantio, hyvä luusto, hieman
huolimattomat etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin. Todellinen apollon olemus.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP HeW-13
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Hyvin tasapainoinen kokonaisuus, hyvän mallinen pää, hyvä kuono-osan vahvuus, riittävä
otsapenger, hyvät tummat silmät, kaunis ilme. Hyvä vahva kaula, tyypillinen eturinta, hyvä runko,
lanne saisi olla tiiviimpi. Hyvä lantio ja hännän kiinnitys, sopiva luusto, hyvät tiiviit käpälät. hyvä
karva ja maski, erittäin tasapainoiset liikkeet, joka suunnasta.
VAL ERI3 SA
Euro Power Boy Toy FI17131/07
Hyvin urosmainen kokonaisuus, erinomaiset rungon mittasuhteet. Voimakas pää, joka saisi olla
aavistuksen pidempi ja elegantimpi malliltaan, hyvä ilme. Erinomainen kaula, joka liittyy hyvin
lapoihin, hyvin kehittynyt eturinta, rintakehä, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä lantio. Voimakkaat
takakulmaukset, erinomainen luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä väri ja maski, hyvin
esitetty.
VAL ERI4 SA
Euro Power Diamond DI33987/10
3 v, hyvin tasapainoinen kokonaisuus, oikeat uroksen mittasuhteet, hyvän mallinen pää, jossa
sopiva pituus, hyvät silmät ja ilme. Vahva kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, raajaluusto saisi olla
hieman voimakkaampi, mutta hyvät suorat raajat, hyvä lantio. Hyvin kulmautunut takaosa,
normaalit liikkeet, hyvä karva ja väri.
VAL ERI
Grand Fergo's Endeavour DK011296/2011
2,5 vuotta, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä raajakorkeus, hyvä sukupuolileima.
Hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, sopiva otsapenger, kauniit silmät. Kaunis kaula, riittävä eturinta,
hyvä, tilava runko, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä lantio. Sopiva luusto, hyvät suorat raajat, liikkuu
hyvin, hyvä karva ja maski.
VAL ERI2 SA PU2 SERTI FI MVA VACA
Highesteem Feel Free To Stare No49221/11
VAL POISSA
Hotpoint's Catch Your Eye NO28913/08
VAL POISSA
Maxidan's Red Hot Chili Pepper SE49699/2011
VAL POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Chic Carelia's Jodie Foster FI12895/13
11 kk, erittäin hyvin kehittynyt narttumainen kokonaisuus, erinomaiset rungon mittasuhteet, sopiva
koko. Erinomainen pään pituus, silmien ympärillä vielä puutteellinen meislaus, kaunis kaula.
Sopiva eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä säkä, sopiva runko, hyvä lantio.
Kokoon sopiva luusto, erittäin hyvässä lihaskunnossa, vielä hiukan pehmeä karvapeite. Liikkuu
hyvin, taitavasti esitetty.
JUN ERI4
C'mon No Thanks I Am Fine FI18271/13
11 kk, hyvin kaunis profiili seistessä, hyvät rungon mittasuhteet, kauniit linjat kauttaaltaan. Hyvä
pään pituus, otsapenger saisi olla selvempi, hyvät silmät, kaunis huulilinja. Hyvä kaula,
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana ja seisoo hyvin raajoillaan. Riittävä runko ja luusto,
normaalit liikkeet, lupaava juniori, taitavasti esitetty.
JUN ERI
Diplomatic's Louisa Rutherford SE55019/2012
15 kk, erittäin hyvin kehittynyt, hyvä koko, eriomaiset rungon mittasuhteet, oikea mallinen runko.
Hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä kuono-osa ja huulilinja, kaunis kaula.
Sopiva eturinta, eturaajat saisivat olla suoremmat, hyvät tiiviit käpälät, hyvät ylä- ja alalinjat. Hyvä
lantio, hyvä luuston vahvuus, liikkuu hyvin, hyvä väri ja karva.
JUN ERI3 SA
Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12
1,5 v, erittäin hyvin kehittynyt, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvin tasapainoinen nuori narttu,
jolla ihastuttava luonne, esiintyy rauhallisesti. Hyvän mallinen pää, hyvät silmät ja ilme, hieman
kookkaat korvat, kaula liittyy hyvin lapoihin. Hyvä eturinta, kaunis ylä- ja alalinja, hyvä lantio,
hyvä reiden leveys. Hyvä luusto, hieman pehmeyttä välikämmenissä, liikkuu hyvin, hyvin esitetty.
JUN ERI2 SA
Red Rublev Heart Killer FI11927/13
15 kk, erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis, ilmeikäs pää, upea ilme.
Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä eturinta. Erinomainen runko ,hyvä
takaosa, leveys ja vahvuus, vahva kinner. Ylälinjan tulee vielä vahvistua, hyvä luusto, raajat ja
käpälät. Kaunis väri ja maski, rauhallinen luonne, hyvin esitetty.
JUN ERI1 SA PN4 HeJW-13
Samuraiwood's Honda Jazz FI17379/13
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvin kehittynyt runko. Hyvä pään pituus, hyvä
kuono-osa, otsapenger saisi olla selvempi, hieman vaaleat silmät. Kaunis kaula, sopiva eturinta,
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko. Sopiva luusto, ylälinjan tulee vielä
vahvistua, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin, rauhallinen olemus.
JUN ERI
NUORTENLUOKKA
Euro Power Glitter FI34936/12
18 kk, hyvin kehittynyt nuori narttu, kivan mallinen pää, jossa oikea pituus, sopiva otsapenger, hyvä
tummat silmät, kaunis ilme. Erinomainen kaula, sopiva eturinta, hyvä tilava rintakehä, hieman pitkä
lanneosa. Selän tulee vielä suoristautua, köyristää hieman lanneosaansa. Riittävät takakulmaukset,

erinomainen luusto, hyvät raajat ja käpälät. Huolimattomat etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin,
kaunis väritys. Hyvä nuori narttu, joka tarvitsee lisää aikaa.
NUO ERI3
Lyonhearts Pretty Woman V Dogiwogin FI51269/12
15 kk, hyvä koko, nuori narttu, joka tarvitsee vielä aikaa, hyvä sukupuolileima, hyvät nartun
mittasuhteet. Hyvän mallinen pää, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä kallon leveys, kauniit tummat
silmät. Hyvä kaula, riittävä eturinta, rungon tulee vielä täyttyä, hyvä lantio. Sopivat takakulmaukset,
kokoon sopiva luusto, hyvä askelpituus. Nuori koira joka tänään pelleilee omistajansa kanssa,
kaunis väritys.
NUO EH4
Viskonti Dog Orchidea RKF3220601
2 v, erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvät nartun mittasuhteet, erinomainen vahvuus, ylälinjan tulee
vielä vahvistua. Liikkuu tänään etumatalasti. Hyvän mallinen pää, jossa erinomaiset linjat, sopiva
otsapenger, hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja
takana,. Hyvä tilava runko, hyvä luusto, hieman löysät käpälät, kaunis väritys. Tarvitsee lisää aikaa
jäntevöityäkseen.
NUO ERI2
Wundervoll Bahira FI40254/12
18 kk, erittäin hyvin kehittynyt, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä mallinen kaunis pää, hyvä ilme,
hyvin asettuneet korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä, hyvä eturinta, tilava runko. Hieman pitkä
lanneosa, hyvä lantio, eriomainen luusto, raajat ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella,
hyvä karva ja väri, taitavasti esitetty.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
AVOINLUOKKA
Euro Power Gogo Girl FI34935/12
18 kk, erittäin hyvin kehittynyt, hyvät nartun mittasuhteet, oikea raajakorkeus, vahva pää, jossa
hyvä pituus, upea ilme, kaunis kaula. Hyvä eturinta, hyvä tilava runko, hieman pitkä lanneosa,
ylälinja saisi olla suorempi, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen luusto, hyvät käpälät. Liikkuu
hyvin, hyvä raidoitus, taitavasti esitetty.
AVO ERI2 SA
Grandman's Sunshine FI35813/12
20 kk, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset pään linjat,
kulmakaaret voisivat olla selvemmät, hyvä kaula. Pysty lapa, riittävä eturinta, hyvä runko, ylälinja
saisi olla vahvempi, riittävät takakulmaukset. Erinomainen luusto, hyvät tiiviit käpälät, normaalit
liikkeet, hyvä väri ja maski, taitavasti esitetty.
AVO ERI4
Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10
3,5 vuotta, erinomainen koko, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä tilava runko. Erinomainen pään
pituus, mutta otsapenger tulisi olla selvempi, kauniit tummat silmät. Hyvä kaula, riittävä eturinta,
pysty olkavarsi, hyvä lantio. Riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, normaalit liikkeet. Tulisi olla
parempi maski, hyvin esitetty.
AVO ERI3

Thaidax Rakas Annika SE60355/2011
2 v. erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, sopiva
raajakorkeus. Hyvän mallinen pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, kaunis ilme, hyvä kaula.
Erinomainen eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko. Tyypillinen ylä- ja
alalinja, hyvä luusto, hyvät tiiviit käpälät, kaunis väri. Liikkuu hyvin, hyvät ryhdikäs olemus,
taitavasti esitetty.
AVO ERI1 SA
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Amelie FI47625/2011
2 v, erinomainen tyyppi ja koko, hyvä raajakorkeus, hyvä pään pituus, kuono-osa saisi olla
täyteläisempi, hyvät silmät. Erinomainen kaula, pysty olkavarsi, hyvä runko, lyhyt lantio, riittävät
takakulmaukset. Sopiva luusto, turhan ylpeä hännästään liikkeessä. Hyvä väri ja maski, normaalit
liikkeet.
VAL ERI
Dane Garden's The Choden One SE45571/2011
VAL POISSA
Diplomatic's Ina Scott SE43736/2011
2,5 v, voimakasrakenteinen narttu, joka saisi olla hieman tiukemmassa kunnossa. Hyvin kaunis pää,
jossa ihastuttava ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta. Hyvä tilava runko, hyvä ylä- ja alalinja,
hyvin kulmautunut takaa, hyvä luusto, tiiviit käpälät. Hyvä väri ja maski, liikkuu hyvin, taitavasti
esitetty.
VAL ERI4 SA
Euro Power Cicciolina FI53356/09
4 v, reilun kokoinen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet, vahva pää, jossa sopiva pituus, kallo ei
saa tulla vahvemmaksi, hyvät silmät. Erinomainen kaula, hyvä tilava runko, erinomainen lantio.
Hyvin kulmautunut takaa, hyvä luusto, seisoo hyvin raajoillaan. Liikkuu hyvin, hyvin esitetty.
VAL ERI SA
Grand Fergo's Emerald FI20312/11
3 v, reilun kokoinen narttu, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, hieman avoimet luomet ja
alaleuka saisi olla vahvempi. Hyvä kaula, tilava runko, erinomainen ylälinja. Hyvä lantio, sopiva
luusto, hyvä väri ja maski, edestä liikkuu huolimattomasti, muuten hyvin, hyvin esitetty.
VAL ERI
Maxidan's Qualiti Di Prima SE51808/2010
3 v, erinomainen tyyppi ja koko, tumma tiikeri. Hyvän mallinen pää, kallo ei saa tulla leveämmäksi,
otsapenger saisi olla selvempi, hyvät silmät. Erinomainen kaula, hyvä eturinta, tasapainoiset
kulmaukset edessä ja takaa, hyvä runko. Hyvä ylälinja, erinomainen luusto, liikkuu erittäin hyvällä
askelpituudella, hyvä raidoitus, taitavasti esitetty.
VAL ERI2 SA PN2 SERTI FI MVA VACA
Maxidan's Rumour Has It DK10935/2011
VAL POISSA
Red Rublev Rebel Yell FI59430/09

4 v, hyvin elegantti ja oikean voimakkuuden omaava narttu, hyvät rungon mittasuhteet. Kaunis
hyvän mallinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula joka liittyy oikein lapoihin. Riittävä eturinta, hyvä
runko, sopivat takakulmaukset. Erinomainen luusto, hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu hyvin, miellyttävä
käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Smalltall's Cut The Crap NO48671/11
2,5 v, hyvin narttumainen kokonaisuus, joka voisi olla aavistuksen raajakkaampi. Hyvä pään pituus,
hyvä kuono-osa, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä tasainen kallo, erinomainen kaula. Hyvä
eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko. Riittävä luusto, melko karkea
karvapeite, normaalit liikkeet.
VAL ERI
Smalltall's Believe In Me NO059461/10
3 v, erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvät nartun mittasuhteet, oikea raajakorkeus. Kaunis
hyvän mallinen pää, hyvä kaula, erinomainen runko. Hyvä ylä- ja alalinja, erinomainen lantio, hyvä
kinnerkulma, sopiva luusto. Hyvä väri ja maski, sivulta liikkuu hyvin, miellyttävä käytös ja
taitavasti esitetty.
VAL ERI3 SA
VETERAANILUOKKA
Alder Glade'äs Daphne Great-M FI35389/05
VET POISSA
Alder Glade's Dearie FI35391/05
8,5 v, erinomainen tyyppi ja koko, erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus,
hyvänmallinen kuono-osa, kauniit silmät ja ilme. Erinomainen kaula, tasapainoiset kulmaukset
edessä ja takaa, hyvä eturinta. Tilava runko, luusto ok, liikkuu hyvällä sivu askeleella.
VET ERI1 SA ROP-VET HeVW-13
Grand Fawn's Juno FI20015/06
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Alder Glade's
KASV EI ESITETTY
Kennel Edendane's
Ryhmä erinomaisia dogeja, joissa erinomaiset linjat ja oikea voimakkuus, oikea raajakorkeus. Hyvä
sukupuolileima, erinomaiset päät, kantavat itsensä hyvin liikkeessä. Hyvää kasvatustyötä.
KASV1 KP ROP-KASV.
Kennel Euro Power
Ryhmä näyttäviä koiria, voimakkaat päät, joissa hyvä pituus. upeat tummat silmät, hyvät eturinnat
ja rungot. Hyvät luustot, rauhalliset luonteet, hyvää kasvatustyötä.
KASV2 KP
Kennel Red Rublev

KASV EI ESITETTY

musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12
22 kk, erinomainen koko, hyvät uroksen mittasuhteet, hyvä kuono-osa, otsapenger saisi olla
selvempi, hyvät silmät. Erinomainen kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvä rungon syvyys,
sopivat takakulmaukset. Erinomainen luusto, hieman löysyyttä kyynärpäissä, muuten liikkuu hyvin,
hyvä karvanlaatu.
NUO ERI1 SA PU3 SERTI
AVOINLUOKKA
Churtürst Luzifer Von Schlesien SE4200/2010
Tuli myöhässä vain laatuarvostelu:
3 -vuotias uros, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä koko. Pää saisi olla pidempi ja jalompi,
turhan löysät huulet ja silmät tulisi olla tiiviimmät. Erinomainen kaula, hyvä raajaluusto, hyvä
rintakehä, hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, väri ok.
AVO ERI
Dane Khan Milo FI38519/11
2,5 v, hyvä koko, hyvä raajakorkeus. Hyvän mallinen pää, jossa oikea pituus, tummat silmät, kaunis
ilme, hyvä kaula. Eturinta saisi olla selvempi ja rungon tulee vielä täyttyä, lyhyt lantio, riittävä
luusto. Polvikulma saisi olla selvempi, hyvä väri ja karva. Takapotku saisi olla tehokkaampi, turhan
kiertynyt häntä liikkeessä.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
C'mon Just Do It FI40267/11
3 v, erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori uros, saisi olla jäntevämmässä kunnossa tänään.
Vahva uroksen pää, hyvät silmät ja ilme, kallo ei saa tulla voimakkaammaksi,. Kaula liittyy hyvin
lapoihin, hyvä eturinta, hyvä runko, sopivat takakulmaukset. Erinomainen luusto, liikkuu hyvin,
hyvä väri ja karva, hyvin esitetty.
VAL ERI2 SA PU2 VACA
Feodor D'iskandar RKF2875000
3 v, voimakkaasti värittynyt harlekiini, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima,
yhdensuuntaiset pään linjat, voimakkaat huulet, hyvät silmät, hyvä kaula. Riittävä eturinta, hyvin
voimakas rintakehä, joka ei saa tulla pyöreämmäksi, riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, raajat ja
käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
VAL ERI3 SA PU4 VASERT
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07

7 v, hyvin urosmainen kokonaisuus, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä raajakorkeus. Hyvä pään
pituus, otsapenger voisi olla selvempi, hyvät silmät, erinomainen kaula, hyvä eturinta. Erinomainen
rintakehä, hyvä ylälinja, hyvä lantio. Voimakkaat takakulmaukset, eriomainen luusto, hyvät kootut
käpälät. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella, hyvä väri, taitavasti esitetty.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP HeW-13
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
8 v, erittäin vauhdikkaasti liikkuva ja esiintyvä uros. Saisi olla aavistuksen raajakkaampi, hyvä pään
pituus, silmien ympärillä saisi olla parempi meislaus ja selvempi otsapenger. Hyvä kaula, pitkä
kalteva olkavarsi, hyvä runko, hyvä lantio. Voimakkaat takakulmaukset, liikkuu hyvin.
VET ERI1 SA VSP-VET HeVW-13
NARTUT
tuomari: Ulf Bråthen, DK
JUNIORILUOKKA
Bonel Finest Quality FI52880/12
15 kk. Hyvin kehittynyt ikään nähden. Kiva feminiininen pää, tasaiset linjat. Hyvä kallo. Hyvä
kaula ja eturinta. Hyvä selkä ja lantio. Korrektisti kulmautunut takaa. Tyypillinen liike. Hyvä
temperamentti.
JUN ERI3 SA
Dogiwogin Happy Violet FI51667/12
15 kk. Hyvä koko. Feminiininen pää, saisi olla parempi stoppi ja yhdensuuntaisemmat linjat.
Kaunis rinta. Tarpeeksi kaulaa. Hyvä selkä, liian pitkä lanneosa. Voisi olla paremmin kulmautunut
takaa. Hyvä väri. Hyvä sivuliike. Vielä löysä edestä. Hyvä temperamentti.
JUN EH
Dogiwogin Hunting Honey FI51668/12
15 kk. Feminiininen narttu hyvää kokoa. Feminiininen pää jossa saisi olla enemmän substanssia.
Voisi kantaa korvat paremmin. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä selkä ja lantio. Riittävästi kulmautunut
takaa. Hyvä väri. Hyvä liike ja temperamentti.
JUN ERI2 SA
Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
12 kk. Erinomainen tyyppi. Hyvin täyttynyt ikäänsä nähden. Kiva pää. Hyvä kallo ja hieman isot
korvat. Hyvä eturinta. Erinomainen niska ja ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Erittäin hyvä väri ja
merkit. Erinomainen liikkuja ja temperamentti.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP HeJW-13 HeW-13
Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12
1 -vuotta vanha. Feminiininen, hyvänkokoinen narttu. Melko hyvä pää . Hieman pyöreät silmät.
Erinomainen kaula, hyvä eturinta. Hyvä selkä. Voisi olla lyhyempi lanneosa. Hyvin kulmautunut
takaa. Hyvä turkki ja väri. Hyvä sivuliike. Vielä hieman löysä edestä. Hyvä tyyppi.
JUN ERI

GRAND OAK'S PRINCESS OF NEMESIA FI46120/12
1 -vuotta vanha. Hyvin rakentunut feminiininen pää, hieman avonaiset silmät. Elegantti kaula.
Riittävä eturinta. Hyvä selkä ja lanne. Korrektit kulmaukset takana. Hyvä turkki ja väri. Hyvä
sivuliike. Vielä löysä edestä. Hyvä temperamentti.
JUN ERI4
Mi'Havana Invincible FI55906/12
JUN POISSA

tuomari: Rune Fagerström
NUORTENLUOKKA
Blackien Cafe Cloudy Vanilla FI18770/12
2 v, erinomainen koko, hyvät nartun mittasuhteet, erinomainen pään pituus, hyvät silmät ja ilme,
hyvä kuono-osa ja huulilinja. Kaunis kaula, riittävä eturinta, hyvä rinnan syvyys, rintakehän tulee
vielä täyttyä ja ylälinjan vahvistua. Lyhyt lantio, riittävä luusto, hyvä väri ja karva, miellyttävä
käytös.
NUO ERI3
Doggidanes Black Baby FI40501/12
19 kk, hyvin narttumainen kokonaisuus, hyvän mallinen pää, kauniit tummat silmät, hyvä ilme,
eriomainen kaula. Riittävä eturinta, hyvä mallinen runko, ylälinjan tulee vahvistua, riittävät
takakulmaukset. Hyvä luusto, tiiviit käpälät, seisoo hyvin raajoillaan. Hyvä väri ja karva, liikkuu
hyvin.
NUO ERI2
Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12
18 kk, nuori narttu, jonka tulee vielä vankistua, hyvä mallinen pää, sopiva otsapenger, hyvät silmät.
Kaunis kaula, riittävä eturinta, kylkien tulee vielä voimistua ja ylälinjan vahvistua. Riittävät
takakulmaukset ja luusto, hyvä väri, hyvä askelpituus sivulta.
NUO ERI4
Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
22 kk, voimakasrakenteinen narttu, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen pään pituus ja
voimakkuus, otsapenger saisi olla selvempi. Hyvä kaula, erinomainen eturinta, pysty olkavarsi.
Hyvä tilava runko, erinomainen luusto, hyvä takaosa. Harlekiini väritys saisi olla parempi.
NUO ERI1 SA PN4 VASERT
AVOINLUOKKA
Garance D'iskandar RKF3017698
2 v, erinomainen koko, hyvät rungon mittasuhteet, voimakas nartun pää, kuono-osa saisi olla
pidempi ja turhan löysät huulet., Hyvä kaula, erinomainen eturinta ja runko. Sopivat
takakulmaukset, eturaajat saisivat olla suoremmat, hyvät käpälät. Hyvät sivuliikkeet.
AVO ERI1 SA
VALIOLUOKKA

Chernaja Gratsija Key Naomi FI1649212
2,5 v, elegantti kokonaisuus, hyvä koko, hyvän mallinen pää, kuono-osa voisi olla aavistuksen
pidempi, hyvät silmät ja ilme. Kaunis kaula, riittävä eturinta, hyvä rinnan syvyys, hieman pitkä
lanneosa, riittävät takakulmaukset. Ylälinja saisi olla vahvempi, löysyyttä kyynärpäissä, muuten
liikkuu hyvin.
VAL ERI4
Genedda Periculo Meo FI52028/09
Erittäin hyvä tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus, hyvä ilme,
erinomainen kaula, joka liittyy oikein lapoihin,. Hyvä eturinta ja runko, erinomainen luusto, hyvät
korkeat käpälät. Hyvä väritys, hieman kapea takaa, muuten liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN2 CACIB
Grand Oak's Scarlett O'Hara Fi22372/10
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä pään pituus,
otsapenger saisi olla selvempi, hyvät silmät. Kaunis kaula, hyvä eturinta ja runko, hieman pitkä
lanneosa, hyvin kulmautunut takaa. Hieman löysyyttä kyynärpäissä, muuten liikkuu hyvin, hyvä
väri.
VAL ERI2 SA PN3 VACA
Oldbluz Edinaya Rossiya RKF2736169
Erittäin voimakasrakenteinen narttu, hyvä koko, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus,
turhan löysät huulet, hyvät silmät. Erinomainen kaula, hyvä eturinta ja runko, erinomainen luusto,
tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvin.
VAL ERI3 SA
VETERAANILUOKKA
Bonel Sasha FI24282/04
VET POISSA
Genedda Zymphatic Alien FI38594/05
8,5 v, erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvä raajakorkeus, hyvät rungon mittasuhteet.
Hyvät päänlinjat, riittävä voimakkuus, kaunis ilme, hyvä kaula. Hyvä ylä- ja alalinja, turhan korkea
etuaskel, muuten liikkuu hyvin, hyvät sivuliikkeet, hyvä väri.
VET ERI1 SA ROP-VET HeVW-13

