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sininen
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Evanesence Vom Napoleonstein FI46037/09
Mittasuhteiltaan oikea, elegantti nuori narttu. Oikealinjainen pää sivusta, vahvanpuoleinen kallo ja
avonaiset silmät häiritsevät ilmettä. Tässä vaihteessa lievä alapurenta, hyvä kaula, köyristää
ylälinjaansa, runko vielä kesken kehityksen. Turhan nouseva vatsalinja, riittävä luusto ja
kulmaukset, liikkuu kevyesti, riittävällä askelmitalla. Turkki ei tänään parhaassa kunnossa, hieman
haalea väri, hyvä luonne.
JUN H
VALIOLUOKKA
Bonel Victoria FI46546/05
Tasapainoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, kuonon ja kallon linjat oikeat, mutta toivoisin
pidemmän kuono-osan ja kauttaaltaan kulmikkaamman pään. Kaunis kaula ja ylälinja, hieman suora
olkavarsi, riittävä luusto, hyvä vahva takaosa. Erinomainen runko, liikkuu sujuvasti, hyvällä
askelmitalla. Hyvä luonne ja väri.
VAL ERI1 PN1 ROP

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Crowbay's Wind Diesel FI42267/09
Kookas, vielä hieman ilmava juniori uros, jolla kauniit linjat. Lupaava pää, jossa hyvä ilme, hyvä
kaula ja ylälinja. Riittävä luusto, suora olkavarsi, runko vielä kovasti kesken kehityksen. Hyvin
kulmautunut takaosa, liikkuu vielä kapeasti edestä ja takaa. Hyvät sivuliikkeet, seisoo ja liikkuu
edestä ranskalaisittain, miellyttävä luonne, hyvä väri ja turkki. Lupaavat raamit.
JUN EH1
Ingnatiu's Aristo Acropol FI52172/09
Sopivan kokoinen, 10 kk vahva vauva, jolla oikeat mittasuhteet. Oikeat pään linjat, hieman pienet
silmät, joissa vilkkuluomi näkyy, häiritsevät ilmettä, turhan voimakkaat huulet ja liikaa
kaulanahkaa, hyvä kaula ja säkä. Sopiva luusto, riittävästi kulmautunut etuosa, runko kaipaa vielä
kovasti aikaa. Hyvä takaosa, hieman lyhyt luisu lantio. Liikkuu vielä kapeasti edestä ja takaa,
sivusta riittävällä askelmitalla, hyvä luonne, turkki tänään lähdössä.
JUN EH2

VALIOLUOKKA
Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06
Mittasuhteiltaan oikea, voimakas maskuliininen uros, jolla mallikas pää. Kaunis kaula ja ylälinja,
hieman suora olkavarsi. Hyvä luusto, erinomainen eturinta ja runko, voimakkaasti kulmautunut
takaosa. Liikkuu vahvalla pitkällä askeleella, erinomainen väri, luonne ja esiintyminen.
VAL ERI1 PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Feary Queene FI53164/09
Tyypiltään miellyttävä, hyvin kehittynyt 9 kk vanha juniori, jolla oikealinjainen pää, otsapenger saa
vielä kehittyä. Hyvä kaula, suora olkavarsi, ikäisekseen riittävä runko. Riittävästi kulmautunut
takaosa, liikkuu edestä vielä löysästi, takaa yhdensuuntaisesti, riittävällä askelmitalla. Viehättävä
ulospäin suuntautunut luonne, hyvä väri ja esiintyminen.
JUN EH1
Ingnatiu's Arabella FI52176/09
10 kk vahva, hyvin kehittynyt juniori, jolla tässä vaiheessa oikealinjainen pää, mutta otsapenger saa
kehittyä huomattavasti. Hyvä kaula, riittävä runko, köyristää ylälinjaansa sekä seistessä että
liikkeessä, hyvin lyhyt, pysty lantio, joka vaikuttaa liikkeisiin ja askelmittaan. Melko niukasti
kulmautunut edestä ja takaa. Miellyttävä luonne.
JUN H
NUORTENLUOKKA
C'mon Chimney Girl FI24492/09
Tässä vaiheessa vielä hyvin ilmava, elegantti narttu, oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla
pidempi, kulmikkaampi ja täyteläisempi. Hyvä kaula, hieman suora olkavarsi, runko vielä kovin
kesken kehityksen, kaipaa voimaa ja syvyyttä. Liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta vielä kapeasti.
Esiintyy tänään hieman jännittyneesti, toivoisin paremman maskin.
NUO H
Heritage Hills' Myles Of Style FI59355/08
Mittasuhteiltaan erinomainen tyylikäs narttu, jolla oikeat päänlinjat, hyvä ilme. Maski voisi olla
aavistuksen tummempi, Hyvä kaula, jossa kaunis kaari, sopiva luusto, hyvä eturinta ja erinomainen
runko. Olkavarsi voisi olla hieman pidempi. Kaunis takaosa, liikkuu sujuvasti, hyvällä askelmitalla.
Hieman pyöreä pylly. Hyvä luonne ja esiintyminen.
NUO ERI1 PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Deborah FI41624/08
Tyylikäs, sopivan kokoinen narttu, joka ei ole tänään näyttelykarvassa. Kaunis, pitkä pää, kaunis
kaula, seisoo hyvin raajoillaan, tasapainoiset kulmaukset. Riittävä runko, liikkuu riittävällä
askelmitalla. Hyvin vaalea fawn. Seistessään kaunislinjainen narttu, joka saa tänään EH:n turkin
kunnon takia. Hyvä luonne ja esiintyminen.
AVO EH1

VALIOLUOKKA
Edendane's Pirate's Gold FI32929/07
VAL POISSA

musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKA
Taivassilmän Anastacia FI57790/09
Sopusuhtainen pentu, jolla hyvä vahvuus, miellyttävä pää, jossa oikeat linjat. Hyvä luusto, kaunis
kaula, seisoo vielä edestä ranskalaisittain. Lupaava runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä takaosa.
Liikkuu hyvällä askelmitalla, kevyesti, vielä kovin löysästi ja holtittomasti edestä. Turhan pitkä
häntä, hyvä väritys ja luonne.
PEN1 KP ROP-PENTU
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen X-Elliot GB FI40748/09
Kovin kehittynyt juniori, jolla hyvän pituinen pää, otsapenger saa vielä kehittyä, silmien sidekalvot
häiritsevät ilmettä. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä eturinta ja runko. Vielä
pehmeät ranteet ja käpälät voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu vielä kovin löysästi, mutta hyvällä
askelmitalla. Väritys ok, hyvä luonne.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Genedda Magister Dixit FI52075/08
Vielä kovin ilmava nuori uros, oikealinjainen pää, otsapenger saa vielä kehittyä. Hyvä kaula, seisoo
hieman epävarmasti ja ranskalaisittain eturaajoillaan. Hyvät tassut, toivoisin paremmin
kulmautuneen etuosan, runko vielä kovin kesken kehityksen. Köyristää ylälinjaansa. Lyhyt, pysty
lantio, riittävä askelmitta, mutta liikkuu vielä kovin löysästi. Melko hyvä väri, hyvä luonne.
NUO H
Jättiläisen Vipunen FI56911/08
Sopivan kokoinen uros, jolla oikealinjainen pää, mutta toivoisin pidemmän kuono-osan, otsapenger
saa vielä kehittyä. Hyvä kaula, riittävä luusto ja runko, liikkuu vielä kovin löysästi ja kapeasti
edestä. Köyristää selkäänsä, askelmitta saisi olla pidempi, ylpeä hännästään, hyvä väri, turkki ja
luonne.
NUO H
AVOINLUOKKA

Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07
Keskikokoinen, jäntevä sopivan vahva uros. Riittävä pään pituus, toivoisin enemmän stoppia ja
tummemmat silmät. Hieman turhan paljon poskia, hyvä kaula ja ylälinja. Etuosa voisi olla hieman
paremmin kulmautunut, hyvä runko ja eturinta. Liikkuu hyvin edestä, riittävällä askelmitalla, hyvä
luonne.
AVO ERI1 PU2 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Genedda De Improvisio FI44434/07
Tasapainoinen uros, joka liikkuu sujuvasti. Miellyttävä pää ja ilme, hieman liikaa poskia, toivoisin
hieman tummemmat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, suora olkavarsi. Erinomainen runko ja takaosa.
Kaunis väri, erinomainen esiintyminen.
VAL ERI1 PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen XL-Pink FI40749/09
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Dogiwogin Ft. Jatoria FI57894/08
Vielä kovin ilmava ja kehittymätön nuori narttu, jolla seistessään kauniit linjat. Hyvät pään linjat,
mutta toivoisin vahvemman ja neliömäisemmän kuono-osan, hyvä kaula, hieman etuasentoinen
lapa. Riittävä luusto, rungon tulee vielä kehittyä, käyristää ylälinjaansa, liikkuu yhdensuuntaisesti,
mutta vielä kapeasti, riittävällä askelmitalla. Hyvät raamit, jotka kaipaavat vielä täytettä, hieno
musta väri, hyvä luonne.
NUO EH2
Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FI57892/08
Hyvän kokoinen tyylikäs seistessään kaunislinjainen narttu, jolla erittäin lupaava pää, jossa hieno
pituus ja linjat. Kaunis kaula, tässä vaiheessa etuasentoinen lapa ja suora olkavarsi. Eturinta saa
vielä kehittyä, hyvin kehittynyt runko, tässä vaiheessa hieman turhan luisu lantio ja köyristää
ylälinjaansa liikkeessä. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla. Erinomainen luonne, väri ja
esiintyminen.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Catapha's Twinkle Star FI30068/04
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Genedda Hippomania FI14722/08

Tasapainoinen, keskikokoinen valionarttu. miellyttäväilmeinen pää, hieman liikaa poskia, hyvä
kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautuneet raajat, erinomainen runko, hieman pitkä lanneosa.
Liikkuu sujuvasti, hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen.
VAL ERI1 PN1 VSP
Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04
VAL POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

