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Sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Kiamar Christofer FI26803/10
Komea, erinomaista rotutyyppiä oleva. Erinomainen kaula ja selkälinja, voisi olla mittasuhteiltaan
hieman lyhyempi. Erinomainen rintakehän syvyys ja luusto, hyvät käpälät. Hyvä pää ja ilme. Hyvä
leveä reisi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä askeleella takaa. Tänään hieman löysässä
kunnossa, tarvitsee kehätottumusta.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Komea, erinomaiset mittasuhteet omaava tyylikäs uros, jolla kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen
rintakehän syvyys, hyvä reisi. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi. Hyvät tiiviit käpälät, ranteet
hieman taipuneet. Erinomaiset lihakset, liikkuu hyvällä askeleella. Kaunis silmien väri.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Bonel Decorosa FI46983/11
Vielä pahassa kehitysvaiheessa oleva. Ilmavalta vaikuttava ja vielä hieman pitkärunkoinen. Hyvä
kaula ja ylälinja, jalo pää, hieman haja-asentoiset korvat. Luusto voisi olla voimakkaampi, riittävä
reiden leveys. Korkeahkot kintereet, antaa liikkeissä itsestään hyvin ilmavan vaikutelman. Samoin
takakorkea, tarvitsee aikaa kehittyäkseen.
NUO EH2
Bonel Dolce Vita FI46980/11
Kaunislinjainen ikäisekseen hyvin kehittynyt. Kaunis kaula ja selkälinja, ikäisekseen erittäin hyvä
rintakehän syvyys, hyvä luusto. Hyvä leveä reisi, ikäisekseen erinomainen runko. Kaunis pää ja
ilme, kaunis väri. Erittäin lupaava nuorukainen. Liikkuu ikäisekseen uskomattoman hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Denim Danes Long Live The Queen FI59926/10
Mittasuhteiltaan hieman pitkähkö kookas narttu, jolla hyvä kaula. Suorahkot lavat häiritsevät
ylälinjaa, riittävä rintakehän syvyys. turhan littanat käpälät, kapeahko eturinta. Urosmainen pää,
takakorkea. Erittäin epävakaat ja löysät etuliikkeet. Hyvin esitetty, hieman niukassa turkissa tänään.
AVO H

musta / harlekiini
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Ozaenas Rihanna FI53143/11
Pienehkö, neliömäinen, turhan siro. Kevyehkö kuono-osa. hyvä kaula ja selkälinja. Rintakehä voisi
olla syvempi, luusto voimakkaampi, hyvin kulmautunut takaa. Hieman korkeat kintereet, suorahkot
lavat. Eturaajat voisivat olla suoremmat, hyvät tiiviit käpälät. Liikkeiden tulee vakiintua, varsinkin
edestä.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Bonel Charlotte FI19084/11
Tyylikäs, erittäin hyvät mittasuhteet omaava. Erinomaisen sukupuolileiman omaava.
Kaunislinjainen kaunis kaula, ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys, hyvä leveä reisi. Kaunis pää ja
ilme. Erinomainen turkin laatu ja väri. Käpälät voisivat olla hieman tiiviimmät. Liikkuu hyvällä
askeleella, hieman löysästi edestä.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Alder Glade's Gm Diandra FI38803/12
Pienehkö, hyvät mittasuhteet omaava. Riittävä kaula ja rintakehän syvyys. Hyvä luusto ja käpälät.
Taka-osa voisi olla voimakkaammin kulmautunut. Hyvä selkälinja. Kallon ja kuonon linjat voisivat
olla yhdensuuntaisemmat, hyvä ilme. Takaliikkeet voisivat olla leveämmät ja tehokkaammat. Hyvä
väri.
PEN1
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C'mon Keep The Chance FI37791/12
Kookas, erittäin pahassa kehitysvaiheessa oleva turhan neliömäinen ja ilmava uros, joka turhan
laihassa kunnossa tänään. Lyhyt kaula, erittäin niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa.
Pyöreähkö kallo, hieman vankat posket. Kokoisekseen tarvitsee huomattavasti enemmän runkoa.
Hyvän värinen. Liikkeiden tulisi olla huomattavasti tehokkaammat ja yhdensuuntaisemmat.
JUN T
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia's Horror Of The Seas FI31795/11

Vankka turhan matalaraajainen ja pitkärunkoinen uros. Pitkähkö lanneosa, hyvä rintakehän syvyys.
Kaula voisi olla jalompi. Hyvä kallo, turhan löysät riippuvat huulet, avonaiset silmäluomet,
punaiset vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä leveä reisi. Voimakkaasti kulmautunut takaa,
käpälät voisivat olla tiiviimmät. Runko turhan löysässä kunnossa. Etumatala liikkuessaan, hyvin
esitetty.
NUO H
Tutankhamon SE52451/2011
Tyylikäs uros, joka on aivan turhan ilmava tänään. Hyvä kaula, suorahkot lavat, jonka vuoksi
avoimet kyynärpäät. Voimakkaasti kulmautunut takaa, pihtikinner. Hyvä kallo, kuono-osa voisi olla
pidempi ja täyteläisempi. Litteä runko, reisi voisi olla leveämpi, turhan korkealla kannettu häntä.
Liikkuu kinnerahtaasti takaa, löysästi edestä. Hyvin esitetty.
NUO H
AVOINLUOKKA
Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10
Hyvän kokoinen, tänään hieman löysässä kunnossa esitetty. Erinomainen rintakehän syvyys, riittävä
kaula, erinomainen luusto, hyvä eturinta. Posket voisivat olla kuivemmat, hieman löysät huulet,
suorahkot lavat. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa, hieman pihti kinner, korkeahkot kintereet.
Liikkeestä puuttuu rodunomainen voima, löysän lihaskunnon vuoksi selkä elää.
AVO EH1
Samuraiwood's Everwood Ephram FI51249/10
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face Fi53166/09
Vankkarunkoinen, hieman matalalta vaikuttava. Hyvä luusto, hyvä kaula ja ylälinja, samoin
rintakehän syvyys. Hyvä leveä reisi, leveähkö etuosa. Kallo voisi olla jalompi ja posket
pulleammat. Turhan tuhdissa kunnossa tänään. Tuhti kunto häiritsee varsinkin liikkeissä, joissa
koira vaikuttaa takakorkealta. Liikkuu löysästi edestä, Tuhti kunto määrää palkintosijan.
VAL EH2
Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09
Upealinjainen, kauniit rodunomaiset linjat omaava. Upea kaula ja selkälinja. Jalo ryhti, hyvin
kulmautunut sekä edestä että takaa. Hyvä leveä reisi, erittäin kauniisti värittynyt. Kaunis pää, hyvät
tiiviit käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
C'mon Kiss Of Magic FI37796/12
Turhan ilmava ja neliömäinen, aivan liian kevytrunkoinen ja -luustoinen. Suorat etukulmaukset,
samoin niukasti kulmautunut takaa. Kapea reisi, lyhyehkö kaula. Kevyt kuono-osa. Kevyehkö
luusto, erittäin epävakaa löysät ja lyhyet liikkeet. Hyvin esitetty.
JUN T

Euro Power Glitter FI34936/12
Lupaava, muuten hyvät mittasuhteet, lanneosa voisi olla lyhyempi. Erinomainen runko ja luusto.
Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä leveä reisi. Hyvä pää, hieman avonaiset silmäluomet.
Erittäin kaunis väritys, hieman korkeat kintereet. Vielä pentumaista löysyyttä liikkeissä.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Alder Glade's Lawella FI29950/11
NUO POISSA
Chic Carelia's Heather FI31799/11
Kaunislinjainen, erittäin lupaava. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt. Erinomainen kaula ja
ylälinja, hyvä rintakehän syvyys, erinomainen luusto. Valitettavasti koira ei antanut koskea itseään
vapaaehtoisesti ja murahti tuomarille, josta johtuen palkinto hylätty.
NUO HYL
Edendane's Queen Of Naboo FI27238/11
Erittäin kaunislinjainen, hyväkokoinen, eriomaiset mittasuhteet. Kaunis kaula ja ylälinja.
Erinomainen rungon syvyys, hyvät suorat eturaajat. Erinomainen leveä reisi, hyvät matalat
kintereet. Kaunis pää. Hyvät käpälät, joissa erinomaisesti hoidetut kynnet. Hyvin rodunomainen
kokonaisvaikutelma. Liikkuu hyvällä askeleella.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Kiamar Deborah FI29425/11
Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä rintakehän
syvyys. Kaunis pää, kauniit tummat silmät. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Hyvä leveä reisi,
hyvin kulmautunut takaa. Hieman takakorkea liikkeissään. Liikkuu riittävällä askeleella.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
C'mon Crazy For You FI24493/09
Ikäisekseen turhan ilmava, aivan liian hoikassa kunnossa esitetty. Litteärunkoinen, kevyt luusto.
Lyhyehkö kaula, suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa. Niukasti kulmautunut takaa. Kevyehkö
kuono-osa joka voisi olla pidempi, hyvä kallo. Lyhyet epävakaat liikkeet. Hyvin esitetty.
AVO T
Daneplanet Daylight Dancer FI45991/10
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Euro Power Black Magic FI17135/07
Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan hieman pitkähkö. Kaunis kaula ja ylälinja, ylväs ryhti.
Hieman suorat lavat, hyvin kulmautunut takaa. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvä pää. Hyvä runko ja
lihaskunto. Liikkuu kinnerahtaasti takaa, liikkuu hyvin sivulta, hieman löysästi edestä.
VAL ERI2 SA PN3

Red Rublev Rebell Yell FI59430/09
VAL POISSA
Wundervoll Aurinia Marley FI50058/09
Tyylikäs, erinomaiset mittasuhteet omaava, kaunislinjainen. Erinomainen kaula ja selkälinja,
tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä rintakehän syvyys, erittäin kaunis pää. Kauniit
ilmeikkäät silmät, kauniisti värittynyt. Hienot käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, esiintyy
erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PN2

