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tuomari: Lena Danker
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Cserehát Gyöngyszeme Aramisz FI13747/13
1-vuotias, hyvän kokoinen poika, joka valitettavasti on aivan liian lyhyt. Hyvin jyrkkä lantio pilaa
kokonaisuuden. Yhdensuuntaiset linjat päässä, purenta ok, turhan löysät huulet. Hieman pysty lapa,
ikäisekseen hyvä runko, sopiva luusto. Toivoisin leveämmän reiden. Liikkuu lyhyellä tehottomalla
askeleella. Ahdas takaa, takajalat jää pahasti rungon alle. Köyhä eturinta, luonne miellyttävä.
JUN H
Samuraiwood's Ferrari Boy FI22326/12
15 kk. Hyvän kokoinen uros, jossa hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, kauniit
silmät, purenta ok, hieman roikkuvat huulet. Hyvin asettunut lapa, hyvä kaula, hieman pysty
olkavarsi. Ikäisekseen hyvä runko, hyvä selkä & lantio, sopiva luusto, erinomaiset raajat. Liikkuu
joustavalla pitkällä askeleella. Lupaava nuori poika.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Pine Garden's Everlasting Echo FI43551/11
2 v 1 kk. Uros, jolla hyvät mittasuhteet, runkoon nähden iso pää, turhan karkea kallo, kaunis ilme,
purenta ok, mutta hyvin pienet hampaat, turhan löysät huulet. Hyvin asettunut lapa, hieman pysty
olkavarsi, löysä eturinta, hyvä runko, selkä & lantio. Sopiva luusto, liikkuu pitkällä askeleella
keskittyessään, löysä edestä. Miellyttävä luonne.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Edendane's Dandelion FI39314/10
Kohta 3-vuotias uros, komea & ryhdikäs, erinomaiset mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat
päässä, purenta ok, mutta hyvin pienet etuhampaat. Erinomainen huulilinja. Erinomaisesti
kulmautunut edestä & takaa, erinomainen runko, kaunis selkä & lantio, tänään ei parhaassa
karvassa. Valitettavasti koira ontuu liikkeessä, tämän vuoksi liikkeitä ei voida tänään arvostella.
VAL EVA
VETERAANILUOKKA
Lulubelle's Dash Of Gold FI23915/05
8,5 vuotias, ryhdikäs, raamikas uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä,
hyvät korvat, purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä & takaa, kaunis kaula, selkä & lantio.
Erinomaisessa lihaskunnossa, ei parhaassa karvassa tänään. Hyvä luusto, erinomaiset käpälät.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä kokonaisuus.
VET ERI1 SA PU2 ROP-VET

NARTUT
JUNIORILUOKKA
Abierto's Folic Acid FI43054/12
11 kk. feminiininen tyttö, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, hieman
löysät luomet, purenta ok, sopivasti huulia. Hyvin asettunut lapa, mutta hyvin suora olkavarsi,
ikäisekseen erinomainen runko, hyvä selkä & lantio. Ei parhaassa karvassa tänään, hyvä luusto,
liian suorat ranteet, hyvät käpälät. Liikkuu kevyellä askeleella, mutta kääntää pahasti etutassuja
sisäänpäin liikkeessä. Miellyttävä luonne.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10
3 - vuotias, feminiininen narttu, joka antaa hieman pitkän vaikutelman tänään. Hyvät
yhdensuuntaiset linjat päässä, mutta kuono-osa saisi olla voimakkaampi, purenta ok, mutta hyvin
pienet etuhampaat, hyvät huulet. Hyvin asettunut lapa, pysty olkavarsi, hyvä runko, turhan pitkä
lanneosa, hyvä selkä & lantio. Sopiva luusto, ei parhaassa karvassa tänään. Liikkuu riittävällä
askelpituudella, mutta toivoisin enemmän voimaa takaosaan & kauttaaltaan enemmän lihaksia.
AVO ERI1

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Sajonne Don Diego De La Vega FI22608/12
15 kk, ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, kuono-osa voisi olla jalompi, hyvä
purenta, turhan paljon huulia. Hyvin asettunut lapa, mutta lyhyt pysty olkavarsi, ikäisekseen
erinomainen runko, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio. Ei parhaassa karvassa tänään, hyvät raajat,
liikkuu lyhyellä tehottomalla askeleella ja köyristää kannetta liikkeessä. Takajalat jää rungon alle.
Miellyttävä luonne.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Via Zarmina Van Helsing RKF3017901
22 kk, ryhdikäs hyvän kokoinen uros. Pää voisi olla kauttaaltaan jalompi, kaunis ilme, purenta ok,
turhan paljon huulia. Lapa hyvin asettunut, mutta suora olkavarsi, erinomainen runko, hyvä selkä,
hieman jyrkkä lantio. Erinomainen lihasmassa, hyvä karva, sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu
pitkällä joustavalla askeleella. Miellyttävä luonne.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Dane Khan Milo FI38519/11

2-vuotias, hyvän kokoinen ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, toivoisin suoremman
kuononselän, purenta ok, mutta hyvin pienet etuhampaat, toivoisin tummemmat silmät. Lapa voisi
olla kiinnittynyt taaemmas, hyvä eturinta, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä selkä & lantio.
Toivoisin selvemmän polven ja leveämmän reiden, hyvä luusto. Liikkuu joustavalla askeleella,
mutta selkälinja pettää hieman. Miellyttävä luonne.
AVO ERI2
Piistar Geronimo FI26607/09
4 v 1 kk, hyvän kokoinen, tyylikäs poika, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunislinjainen pää ja hyvä
kallo, purenta ok (todistus löytyy), pienet etuhampaat. Hyväasentoinen lapa, hyvä viisto olkavarsi,
hyvä eturinta. Erinomainen runko, hyvä selkä & lantio, hyvä luusto, hyvät käpälät. Liikkuu pitkällä
askeleella tasapainoisesti.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Rivercrest George Clooney FI60196/09
3,5 -vuotias ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, kauniit silmät, kuononselkä ei ihan
suora, purenta ok, mutta hyvin pienet etuhampaat, hyvät huulet. Hyvin asettunut lapa, erinomainen
runko, hieman pehmeä selkä, hyvä lantio. Hyvät takakulmaukset, sopiva luusto, hyvät käpälät.
Liikkuu joustavalla askeleella, mutta selkälinja pettää pahasti liikkeessä.
VAL ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Å Peu Prés De FI49750/12
10 kk, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, kaunis
ilme, hyvä purenta ja hyvän kokoiset hampaat, hyvät huulet, hyvät korvat. Normaalit kulmaukset
edessä & takana. Oikean muotoinen & pituinen rintakehä, kauttaaltaan vielä hyvin kesken, sopiva
luusto, hyvät käpälät. Liikkuu vapaalla askeleella, mutta vielä hyvin pentumaisesti. Tarvitsee vielä
aikaa kehittyä.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Via Zarminia Vertigo RKF3017907
22 kk. Hyvän kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, hyvät yhdensuuntaiset linjat
päässä, löysät luomet, purenta ok, hyvän kokoiset hampaat, sopivasti huulia. Ei parhaassa karvassa
tänään, normaalit kulmaukset edessä & takana, eturinta saisi olla vahvempi. Ikäisekseen riittävä
runko, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio, sopiva luusto. Liian kuroutunut alalinja. Liikkuu lyhyellä
tehottomalla askeleella, löysät kyynärät, kinnerahdas. Miellyttävä luonne.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Genedda Periculo Meo FI52028/09
VAL POISSA

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Bien Fait FI44980/12
10 kk. Ryhdikäs hyvän kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvän mallinen kallo, kuono-osa
saisi olla vahvempi, hieman löysät luomet, purenta ok, hyvän kokoiset valkoiset hampaat, sopivasti
huulia. Hyvin asettunut lapa, riittävä eturinta, hyvä runko, toivoisin leveämmän reiden, sopiva
luusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla, vielä kapeasti takaa ja löysästi edestä. Miellyttävä luonne.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
NUORTENLUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
20 kk, ryhdikäs, hyvän kokoinen uros. Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, mutta toivoisin
kauttaaltaan jalomman pään, tasapurenta. Hyvin asettunut lapa, hyvä eturinta, erinomainen runko,
hyvä selkä & lantio, hyvässä lihaskunnossa. Hyvä karvanlaatu, sopiva luusto, hyvät käpälät.
Liikkuu hyvällä askelmitalla tasapainoisesti. Päivän palkinto johtuu purennasta.
NUO H
AVOINLUOKKA
Genedda Rex Imperator FI55210/10
2 v 7 kk. Hyvän kokoinen ryhdikäs poika, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät yhdensuuntaiset linjat
päässä, hyvä kallo, purenta ok, hyvän kokoiset hampaat, sopivasti huulia. Hyvin asettunut lapa,
hieman pysty olkavarsi, hyvä runko, selkä & lantio. hyvässä lihasmassassa, ei parhaassa karvassa
tänään. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askelmitalla tasapainoisesti. Hieman löysä
edestä.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP
VALIOLUOKKA
Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08
4,5 -vuotias, hyvän kokoinen ryhdikäs poika, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, yhdensuuntaiset
linjat päässä, pää saisi kauttaaltaan olla jalompi, purenta ok, mutta etuhampaat pienet. Hyvin
asettunut lapa, erinomainen runko, esitetään tänään hieman tuhdissa kunnossa, hyvä lantio, sopiva
luusto. Liikkuu vahvalla askeleella. Miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Sundown's Denim Genedda Fi54387/12
JUN POISSA
VETERAANILUOKKA

Diplomatic's Oprah Winfrey FI16718/05
8,5 -vuotias, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, hyvät yhdensuuntaiset linjat
päässä, kaunis huulilinja. Hyvin asettunut lapa, erinomainen runko, hyvä selkä & lantio,
erinomaisessa lihaskunnossa, ei parhaassa karvassa tänään. Hieman huolettomat korvat. Liikkuu
hyvällä askelmitalla. Miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET

