Vaasa 26.4.2008
Keltainen – Tiikerijuovainen
Tuomari: Olga Dolejsova, Tsekki
urokset
junioriluokka
Edendane´s Jolly Roger FI3292807
JUN POISSA
Euro Power Bob The Builder FI17132/07
Oikea pää, tyypilliset korvat, hyvä ylälinja, oikea häntä, syvä rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja
takana, hyvä liikunta.
JUN ERI2
Euro Power Bruno FI17134/07
Hyvä pää, tyypilliset korvat, yksi hammas ei ole linjassa, hyvä ylälinja, syvä rintakehä, oikea häntä,
suora kulmaus, takaa hyvin kulmautunut, hyvä liikunta.
JUN ERI1
nuortenluokka
Red Rublev Drogheda FI38567/06
Kiva pää, oikea selkä, ei oikea hännän kiinnitys, tyypillinen rintakehä, oikeat raajat, hyvä liikunta.
NUO ERI1 PU4 SERTI
avoinluokka
Love-Dane´s Äly-Valo FI19895/06
Hyvä pää, hyvät korvat, niukat huulet, oikea selkä, hyvä häntä, suorat etujalat, oikeat takajalat,
oikea liikunta.
AVO ERI1 VASERTI
Red Rublev Wigwam FI44277/05
Hyvä pää, hyväasentoiset korvat, hyvä purenta, hyvä ylä- ja alalinja, hyvät kulmaukset edessä ja
takana, epävakaat liikkeet.
AVO EH2
valioluokka
Edendane´s Merry-Go-Round FI14446/06
Oikea pää, tyypilliset korvat, hyvä ylä- ja alalinja, oikea eturinta, syvä ja leveä rintakehä, oikeat
raajat, tyypillinen liikunta.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Alder Glade´s Dave FI35387/05

Uros hyvillä mittasuhteilla, oikea pää, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä hännän kiinnitys, oikeat raajat,
hyvin esitetty.
VAL ERI4
Edendane´s Henry Higgins FI37095/03
VAL POISSA
Grand Kroyer´s Athos FI42483/03
5 vuotta, uros jolla hyvä pää, oikeat korvat, tyypillinen kaula, tasainen selkä, oikea hanta, hyvä
eturinta, syvä rintakehä, astuu vasemmalla etujalalla hieman varovasti, hyvin kulmautuneet
takajalat, hyvin esitetty.
VAL ERI3 PU3
Love-Dane´s Victory Of North FI16372/03
Hyvin esitetty uros, hyvä pää, oikea ylä- ja alalinja, suorat eturaajat, oikea liikunta, hyvin esitetty.
VAL ERI2 PU2 VACA
Love-Dane´s X-mas Duke FI20243/04
Oikea pää, oikea purenta, hyvä kaula ja selkä, oikea häntä, hyvät kulmaukset edessä ja takana,
hyvin esitetty, oikea liikunta.
VAL ERI
Love-Dane´s Ying Yang FI30091/04
Oikea pää, tyypilliset korvat, hyvä kaula, hieman pehmeä selkä, oikea häntä, hyvät kulmaukset
edessä ja takana, hyvä liikunta, hyvin esitetty.
VAL ERI
Love-Dane´s ZZ Top Guy 27638/05
Kaunis pää, oikeat korvat, hyvä eturinta, syvä rintakehä, etukäpälät kääntyvät sisään, hyvät
takakulmaukset, oikea liikunta, hyvin esitetty.
VAL EH
nartut
junioriluokka
Grandman´s Hermione FI29289/07
Hyvä pää, tyypilliset korvat, hyvä kaula, hieman pehmeä selkä, tyypillinen eturinta, hyvä rintakehä,
eturaajat hieman suorat, takaosa hyvin kulmautunut, on melko pelokas kehässä, oikea liikunta.
JUN EH1
nuortenluokka
All About Daisy Chain FI39796/07
Oikea pää, tyypilliset korvat, hyvä kaula, oikea selkä, hyvä eturinta, syvä rintakehä, suorat eturaajat,
oikeat takaraajat, oikea liikunta.
NUO ERI1 PN3 SERTI
Ritzypal´s Charmed Queen FI48828/06

Tyypillinen pää, oikeat korvat, oikea purenta, hyvä kaula, hyvä selkä, hyvä hännän kiinnitys, mutta
voisi olla parempiasentoinen häntä, oikeat kulmaukset, hyvin esitetty, hyvä eturinta, syvä rintakehä.
NUO ERI2
avoinluokka
Chic Carelia´s Alter Ego FI45003/04
Hyvä pää, oikeat korvat, oikea purenta, hyvä ylälinja, oikea hännänkiinnitys mutta hännän asento ei
ole hyvä, hyvä eturinta, syvä rintakehä, kääntää etukäpäliään voimakkaasti sisään, takaosa on kevyt
ja epävakaa.
AVO EH2
Red Rublev Wanammo FI44274/05
Tyylikäs narttu, hyvä pää, hyvä selkä ja häntä, syvä rintakehä, oikeat kulmaukset edessä ja takana,
hyvä liikunta, hyvin esitetty.
AVO ERI1 PN4 VASERTI
valioluokka
Love-Dane´s Veryhot Romance FI16369/03
Tyypillinen pää, hyvä ylälinja, lyhyt selkä, tyypillinen häntä, hyvä eturinta, syvä rintakehä, oikeat
raajat, hyvä liikunta.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Love-Dane´s X-mas Romance FI20241/04
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hyvä vakaa selkä, syvä rintakehä, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset
edessä ja takana, hyvä liikunta.
VAL ERI2 PN2 VACA
Ritzypal´s Booby On Stars FI34243/03
Hyvin esitetty narttu, oikea pää, hyvät korvat, vakaa selkä, syvä rintakehä, etukäpälät kääntyy
hieman sisäänpäin, oikeat liikkeet.
VAL ERI3
veteraaniluokka
Love-Dane´s Monday Romance FI40657/98
11,5 vuotta vanha, oikea pää, oikea ylälinja, hyvä häntä, hyvä eturinta, syvä rintakehä, oikeat raajat,
hyvin esitetty.
VET ERI1 ROP-VET
kasvattajaluokka
Kennel Love-Dane´s
Kaikilla neljällä oikeat päät, hyvät korvat ja kaulat, tyypilliset eturinnat, syvät rintakehät, vakaat
selät, ja oikeat liikunnat.
KASV1 KP ROP-KASV

