20.4.2013 Laitila
tuomari: Sanna Vakkilainen
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Cserehát Gyöngyszeme Aramisz FI13747/13
1v 2kk. Kookas nuori herra. Selkeä sukupuolileima. Kuono & kallon linjat tarvii aikaa, erinomainen
kuonon mittasuhde kalloon. Turhan voimakas otsapenger, purenta ok, turhan löysät riippuvat
huulet, siksi huulikulma ei ideaali. Kaunis kaula, niukka & kapea eturinta, erinomainen raajaluusto,
kauniit käpälät. Paremmin kulmautunut eakaa kuin edestä, erittäin lyhyt runko, mistä johtuen
mittasuhteet tässä vaiheessa eivät tyypilliset. Erittäin jurkkä naktio, alakiinnittynyt häntä. Etuliike
nousee korkealle, liikkeessä saisi olla enemmän tehoa. Rauhallinen käytös.
JUN H
Sajonne Don Rafael Montero FI22609/12
14 kk. Nuorimies, hyvät mittasuhteet, kokonaisvoimaa saisi olla enemmän, kuten myös
urosmaisuutta. Pään linjat tarvii aikaa, hyvä kallon ja kuonon muoto, kuono voisi olla pidempi,
purenta ok, erittäin hyvät huulet. Ikään nähden riittävä eturinta & raajaluusto. Niukemmin
kulmautunut edestä kuin takaa, kevyt runko, pitkä lanne, tiiviit käpälät. Hyvä askelpituus, liikunta
saa tiivistyä. Iloinen häntä liikkeessä, rauhallinen käytös.
JUN H
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Galahad FI30048/09
AVO POISSA
Love-Dane's Great Sound FI30944/10
3v. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, selkeä sukupuolileima. Oikealinjainen pää, hyvä ilme, hieman
runsaat huulet, kaunis maski & kaula. Voimakas eturinta, tasapainoinen & hyvin kulmautunut,
erittäin hyvä raajaluusto, hyvä runko. Tänään pehmeä selkä, liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä.
Tippuu liikkeessä eteen, tehoa saisi olla enemmän, ystävällinen käytös.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Liebe Doggen Night Wish FI31372/10
3 v. Kookas, selkeä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet, erinomaiset pään linjat & otsapenger, hyvä
asentoiset korvat, runsaat huulet, tummat silmät, aavistuksen löysä alaluomi. Erinomainen kaula &
ylälinja & eturinta & raajaluusto. Valkoinen rintamerkki, hyvä rintakehän malli, paremmin
kulmautunut takaa kuin edestä, erinomaiset käpälät. Liikkuu hyvin takaa, köyristää liikkeessä
hieman lannetta. Esitetään erinomaisessa kunnossa, rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
VETERAANILUOKKA

Opertunity's Couldn't Be Better FI43992/05
8v. Nuori erinomaisessa kunnossa esitettävä herrasmies. Kauniit pään linjat, hurmaavasti
harmaantunut, eriomaiset tummat silmät, purenta ok. Kaunis kaula, oikea eturinta, hyvä raajaluusto,
oikeanmallinen runko, vahva selkä. Hyvät kulmaukset, erinomaiset liikkeet eikä pelkästään ikä
huomioiden, ystävällinen käytös.
VET ERI1 SA PU2 SERTI ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Wundervoll Bahira FI40254/12
10 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt vielä pentumainen neiti. Lupaavat pään linjat, tumma maski,
hyväasentoiset korvat, löysät alaluomet, kuono voisi olla pidempi & voimakkaampi. Erittäin pitkä
kaula, lupaava eturinta & raajaluusto, purenta ok, hyvä rintakehä, pitkä lanne. Kaunis takaosan
rakenne, oikea hännän kiinnitys. Liikkeessä lupaava teho, mutta liikunta saa tiivistyä, rauhallinen
käytös.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Dane Khan Etta FI38516/11
2 v. Hyväntyyppinen, feminiininen narttu. Pään linjat saisi olla yhdenmukaisemmat, epätasainen
etuhammasrivistö, erittäin vaaleat silmät, hyvä pigmentti. Riittävä eturinta, iso valkoinen
rintamerkki, hyvä raajaluusto, oikeanmallinen, lyhyt rintakehä. Turhan jyrkkä lantio, liikkuu
hyvällä draivilla hyvin. Virheellinen purenta sekä silmien väri pudottavat arvosanaa. Ystävällinen
käytös.
AVO T
Diplomatic's Ina Scott SE43736/2011
22 kk. Erinomainen tyyppi, mittasuhteiltaa hieman matalaraajainen kokonaisuus, joka tulee esiin
koiran liikkuessa. Hyvät pään linjat, niukka otsapenger, purenta ok, hyvä kuonon - kallon
mittasuhteet, aavistuksen runsaat huulet. Pitkä kaula, näyttävä ylälinja, oikea alalinja, hyvä eturinta
& raajaluusto. Erinomaiset käpälät, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Pitkä
valkoinen rintamerkki, sopiva liikunta, ystävällinen käytös.
AVO EH1

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Sajonne Don Diego De La Vega FI22608/12
14 kk. Erinomainen tyyppi, lupaavat mittasuhteet. Lupaavat pään linjat, voimakas kallo,
erinomainen kuono, purenta ok. Hieman runsaat huulet, hyvä kaula. Ikään nähden hyvin kehittynyt
eturinta, raajaluusto, rintakehä. Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä, hyvä lanne,
liikkuu hyvin takaa, sujuvasti sivusta, etuliike saa vielä tiivistyä. Iloinen käytös.

JUN ERI1 SA PU3 VASERT
AVOINLUOKKA
Dane Khan Milo FI38519/11
2 v. Erittäin hyväntyyppinen, riittävän voimakas uros. Hieman leveä kallo, riittävän yhdensuuntaiset
pään linjat. Etuhammasrivi epätasainen, hieman runsaat huulet. Kaunis kaula, riittävän voimakas
hieman kapea eturinta. Erittäin hyvä raajaluusto, oikea rintakehän muoto, volyymia saa tulla iän
myötä. Hieman pitkä lanne & jyrkkä lantio, niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät.
Häntä nousee ja kiertyy renkaaksi liikkeessä. Ystävällinen, purenta tiputtaa arvosanaa.
AVO H
Danemanian All In FI25022/11
2 v. Erinomainen tyyppi, hyvä koko & mittasuhteet, selkeä sukupuolileima. Erinomaiset pään linjat
& pään mittasuhteet, syvät huulet, alaluomet saa vielä tiivistyä. Tyylikäs kaula, erittäin hyvä
eturinta, kokoon sopiva raajaluusto, erinomaiset käpälät. Oikea rungon muoto, hyvä lanne,
paremmin kulmautunut takaa kuin edestä. Valkoinen rintamerkki, liikkuu hyvin. Selkä saa
vakaantua liikkeessä.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Rivercrest George Clooney FI60196/09
3,5 v. Sopivan voimakas uros. Erinomainen tyyppi, hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla
voimakkaampi, oikea huulikulma, hyväasentoiset korvat, keskiruskeat silmät, erinomaiset luomet.
Hyvä kaula, erinomainen rintakehä & eturinta. Kokoon sopiva luusto, voimakkaammin
kulmautunut takaa kuin edestä, tänään selässä pehmeyttä. Hyvä takaliike, hieman löysä edestä, hyvä
askelpituus ja teho. Hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PU2
VETERAANILUOKKA
Danemanian Messenger FI27257/05
8 v. Nuori charmikas herrasmies. Esitetään hyvässä kunnossa, erinomainen koko, oikea voima.
Hyvät pään linjat & otsapenger, kuono voisi olla pidempi, hieman avoimet alaluomet. Hyvä
eturinta, erittäin hyvä raajaluusto, erinomaiset käpälät & runko. Tasapainoisesti kulmautunut,
liikkuu hyvin ikäisekseen. Rauhallinen käytös.
VET ERI1 ROP-VET
NARTUT
VALIOLUOKKA
Hoppingham's Poem Of A Rose FI17737/06
Lähes veteraani-ikäinen, feminiininen rouva. Hyvät mittasuhteet, antaa hieman kevyen
kokonaisvaikutelman. Päänlinjat voisi olla yhdensuuntaisemmat, erinomaiset huulet, keskiruskeat
silmät. Kaunis ylälinja, niukka eturinta, erinomaiset käpälät. Paremmin kulmautunut takaa kuin
edestä, hyvä rungon muoto. Sujuvat liikkeet, voisi olla enemmän tehoa, ystävällinen käytös.
VAL EH1

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Bien Fait FI44980/12
Juuri 9 kk täyttänyt. Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt poikanen. Erinomainen tyyppi, lupaavat
raamit & mittasuhteet, luusto. Lupaavat pään linjat, niukka otsapenger. Toivoisin päähän lisää
pituutta. Väriin sointuvat silmät, erinomaiset käpälät. Ikään riittävä eturinta, lupaava rintakehä.
Hyvä luonne. Erinomainen liikunta, ystävällinen käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
VALIOLUOKKA
Bonel Zimpson FI46711/07
5,5 v. Erinomainen tyyppi, selkeän urosmainen. Voimakas kokonaisuus, melko raskas kallo,
voimakas kuono, hyvät pään linjat, turhan syvä kallo, erittäin syvälle sijaitsevat silmät häiritsevät
ilmettä. Erinomainen eturinta, hieman lyhyt kaula, voimakas raajaluusto, etutassut hieman
ulkokierteiset. Voimakas selkä, paremmin kulmautunut takaa kuin edestä. Hyvä rintakehän malli,
jyrkkä lantio. Liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä, tehokkaasti suvusta. Ystävällinen käytös.
VAL ERI1
NARTUT
VETERAANILUOKKA
Diplomatic's Oprah Winfrey FI16718/05
8,5 v. Erinomaisessa kunnossa, upeasti liikkuva lady. Kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet,
feminiininen pää, erinomaiset huulet. Erinomainen ylä- ja alalinja, raajaluusto, käpälät, rintakehä.
Kauniisti kulmautunut. Ilo katsella, rauhallinen käytös.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET

