1.5.2010 Posio
tuomari: Marja Talvitie

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09
Hyvän kokoinen, mutta hieman voimakas otsapenger ja hyvin voimakkaat huulet. Hyvä kaula,
ikäisekseen erinomainen eturinta, hieman lyhyt rintakehä, Lyhyt ja liian laskeva lantio, lyhyt reisi.
Hyvä häntä, hyvä väri, liikkuu hyvin vaivalloisesti takaa, käyttäytyy tasapainoisesti.
PEN1
NUORTENLUOKKA
Yellowskin's Great Swede For Cc FI12638/09
Erinomaista tyyppiä oleva, hyvin kauniit päänlinjat, hyvät korvat. Erinomainen raajaluusto, hyvä
runko, mutta saa vielä täyttyä. Hieman lyhyt lantio, erinomaiset käpälät, hyvä häntä. Liikkuu hyvin
joskin hieman löysästi, hyvä väri, tarvitsee vain aikaa.
NUO ERI1 PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Daneplanet Cloak'n Dagger FI15547/08
Vielä kovin kevyt ja hyvin lyhyt rintakehäinen. Oikeat pään linjat, korvat saisi asettua paremmin.
Hyvä kaula, kovin lyhyt lantio ja liian pystyssä kannettu häntä. Hyvä väri, liikkuu liian lyhyellä
askeleella, miellyttävä käytös.
AVO H
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia's Darina FI41625/08
Hieman lyhyellä askeleella ja töpöttäen liikkuja. Hyvät päänlinjat, hieman lentävät korvat,
erinomainen kaula. Hyvä eturinta ja runko, liian lyhyt lantio ja reisi tulisi olla pidempi ja leveämpi.
Miellyttävä käytös.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
C'mon Toba Or Nottobe FI34199/05
Hyvän tyyppinen, edestä kovin löysästi ja takaa töpöttävin liikkuva. Hyvät pään linjat ja lentävät
korvat, hyvä eturinta, kovin löysät kyynärpäät. Hieman lyhyt lantio, reisi saisi olla pidempi ja
leveämpi, käyttäytyy tasapainoisesti, hyvät käpälät.
AVO EH1

Chic Carelia's Beulah Fawn FI16031/07
Vahvarunkoinen hyvä tyyppinen, kauniit päänlinjat, hyvät korvat. Hyvä etulinja, hieman lyhyt ja
laskeva lantio, kapea reisi. Sekapurenta, saisi liikkua paremmalla takapotkulla, miellyttävä käytös.
AVO H

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C'mon Fire Fighter FI49445/09
Erittäin hyvä tyyppinen ja -kokoinen, kovin lentävät korvat, hieman liikaa huulia. Erinomainen
kaula, ylälinja ja ikäisekseen hyvä rintakehä, hieman liian jäykät ranteet. Hyvä takakulmaukset ja
häntä. Väritys saisi olla puhtaampi. Liikkuu vielä kokonaisuuteen löysästi, tarvitsee aikaa.
JUN EH1
VALIOLUOKKA
Anxious Fifth Element FI38992/07
Kovin löysästi edestä ja ahtaasti takaa liikkuva. Vahva aavistuksen matala uros. Voimakas uroksen
pää, pitkät ja litteät etukäpälät. Hyvä etulinja, kaula ja runko ja hyvä häntä. Väritys ok, miellyttävä
käytös.
VAL H
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Anxious Graffiti FI14045/09
Hyvän tyyppinen, takaa kovin ahtaasti ja edestä löysästi liikkuva. Hieman lyhyt rintakehäinen tyttö.
Oikeat päänlinjat, lentävät korvat, hyvä kaula. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Hieman liian lyhyt ja
laskeva lantio, reisi saisi olla leveämpi, väritys ok.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Ozaenas Orcidea To B-T FI43214/07
Hyvän tyyppinen, hyvät päänlinjat, hyvä kaula. Riittävä rinta, hieman niukat etukulmaukset ja
rintakehä saisi olla pitempi, lyhyt lantio ja lyhyt reisi, hyvä häntä ja väri,. Ei oikein viihdy kehässä.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07
Hieman tukeva. Edestä löysästi ja takaa ahtaasti liikkuva tyttö. Oikea päänlinjat, hyvä kaula,
hieman lyhyt rintakehä, hyvä häntä. Väritys ok, käyttäytyy rauhallisesti.
VAL EH1

Black Terminator's Cecilia FI32778/06
Hyvän tyyppinen, takaa hyvin kulmautunut, hyväpäinen tyttö. Hyvä kaula, hieman niukat
etukulmaukset, rintakehä saisi olla pidempi. Hieman laskeva lantio, hyvä väri ja hyvät käpälät.
Liikkuu edestä löysästi, tasapainoinen.
VAL EH2

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel Öinen Kulkuri FI16552/09
Hyvän tyyppinen, hieman lyhytpäinen, näytteille osoittavin käyttäytyy huonosti ja väittelee
tuomarin kanssa. Ontuu vasenta takajalkaa ja saa evan.
JUN EVA

