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sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel Öinen Kulkuri FI16552/09
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, melko lyhyt kuono-osa, lievää pyöreyttä kallossa, suuret korvat.
Hyvä kaula ikäisekseen erinomainen säkä, niukka eturinta, pysty olkavarsi. Riittävä rintakehä,
jyrkkä lantio, niukat takakulmaukset. Liikkuu epäpuhtaasti takaa.
JUN H
VALIOLUOKKA
Genedda Cum Bora Gratia FI16210/06
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman lyhyt kuono-osa, varsin järeä kallo, silmät saisivat olla
tummemmat, hyvät korvat. Oikea ylälinja, riittävä eturinta, pysty olkavarsi, oikeanmallinen
rintakehä. Esitetään turhan tuhdissa kunnossa, takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. Kovin
voimaton ja tehoton taka-askel.
VAL H
Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman lyhyt kuono-osa, melko voimakas kaula. Silmät voisivat
olla tummemmat, hyvä säkä, kaula voisi olla jalompi. Erinomainen eturinta, riittävä etukulmaukset,
oikeanmallinen rintakehä, ok takakulmaukset. Hyvä askelpituus, hieman löysät kyynärpäät, hieman
korkea-asentoinen häntä.
VAL ERI1 PU1 ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Saradane's Heart V Actable FI43415/06
Riittävät mittasuhteet ja luusto. Erinomainen lihaskunto, oikealinjainen pitkä pää, aavistuksen kevyt
alaleuka, hieman runsaat huulet, silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä kaula ja säkä, selkä
painuu hieman, niukka eturinta, hieman pysty olkavarsi. Riittävä rintakehä, esitetään hieman
tuhdissa kunnossa, hieman jyrkkä lantio. Takakulmaukset voisi olla hieman voimakkaammat ja
askel tehokkaampi.
AVO EH1

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET

PENTULUOKKA
Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09
Erinomaiset mittasuhteet ja luusto. Hyvä kuono-osa, hieman korkeat kulmakaaret, hieman avoimet
silmäluomet, hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, ok kulmaukset,
oikeanmallinen rintakehä. Turhan tuhdissa kunnossa. Oikea askelpituus, aavistuksen pihdissä takaa.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA
Ingnatiu's Aristo Acropol FI52172/09
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, riittävä pään pituus, runsaat huulet, hieman löysät silmäluomet.
Riittävä kaula ja säkä, riittävä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä,
korostuneet sarvennaiset, riittävät takakulmaukset. Riittävä askelpituus, melko löysät kyynärpäät.
JUN EH1
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Brahman FI16029/07
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto,. Esitetään aivan liian pulskassa kunnossa. Hyvä kuono-osa,
pyöreyttä kallossa, melko avoimet silmäluomet, hyvä kaula ja säkä. Selkä painuu seistessä, riittävä
eturinta, melko pysty olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä. Ok takakulmaukset, riittävä askelpituus,
ylipaino näkyy liikkeessä.
VAL EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Gaya FI30043/09
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto. Lähes oikealinjainen pää, hieman pitkä otsapenger, aavistuksen
avoimet silmäluomet. Hyvä kaula ja säkä, niukka eturinta ja kulmaukset, vielä litteä rintakehä,
köyristää lanneosaa, hieman jyrkkä lantio. Riittävät takakulmaukset, askel voisi olla tehokkaampi.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Beulah Fawn FI16031/07
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, kokoon nähden aavistuksen pieni pää, aavistuksen lyhyt kuonoosa ja erisuuntaiset pään linjat, keskiruskeat silmät. Hyvä ylälinja, erinomainen eturinta, hieman
pysty olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, saisi olla tiiviimmässä kunnossa,
oikea askelpituus, hieman löysä edestä. Hieman epätasainen purenta.
AVO ERI1 PN1 SERTI FI MVA ROP
Red Rublev O'hara FI22773/08
Hieman matalaraajainen, sopiva luusto, melko lyhyt kuono-osa, silmät saisivat olla tummemmat ja
luomet tiiviimmät ja kaula tyylikkäämpi. Riittävä säkä ja eturinta, hieman lyhyt olkavarsi,
oikeanmallinen rintakehä, voisi olla tiiviimmässä kunnossa. Hieman jyrkkä lantio, riittävä
takakulmaukset, oikea askelpituus, kovin löysä edestä.
AVO EH2

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Saradane's Loving Rocker FI57506/09
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, kovin erisuuntaiset pään linjat, erinomaisen tummat silmät,
hyvät korvat. Kaunis kaula, ikään riittävä säkä, niukahko eturinta, pysty olkavarsi, ikään riittävä
rintakehä. Köyristää voimakkaasti lannetta, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu takaraajat rungon alla,
melko ahtaasti takaa.
JUN H
Saradane's Lucky Love Pack FI57509/09
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, vielä kovin rungoton. Oikeat pään linjat, joskin vielä hieman
korostuneet kulmakaaret, hyvät korvat, hyvä kaula ja säkä. Selkä painuu pahasti seistessä, niukka
eturinta, pysty olkavarsi, vielä kovin kehittymätön rintakehä. Hieman jyrkkä lantio, riittävät
takakulmaukset. Askel voisi olla hieman pitempi, vielä kauttaaltaan kapea.
JUN H
AVOINLUOKKA
Anxious Dj White Ink FI13921/04
Oikeat mittasuhteet ja luusto. Melko pyöreä ja järeä kallo, hieman lyhyt kuono-osa, melko ilmavat
korvat, riittävä kaula ja säkä. Selkä voisi olla kiinteämpi, hyvä eturinta, niukahkot etukulmaukset,
voimakas rintakehä, melko jyrkkä, lyhyt lantio. Liikkuu takaraajat rungon alla, melko suuria msutia
alueita värissä.
AVO EH1
Megappon Td Hogarth FI17395/08
Riittävät mittasuhteet, erinomainen luusto. Lyhyt kuono-osa, kovin pyöreä ja järeä kallo, hieman
ilmavat korvat. Kaula voisi olla jalompi, erinomainen säkä, hyvä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi.
Oikeanmallinen rintakehä, hieman jyrkkä lantio, takaraajat voimakkaasti pihdissä, liikkuu takaraajat
rungon alla, valitettavasti koira on värivirheellinen, valkoisella pohjalla pitäisi olla mustia eikä
ruskeita läiskiä, jonka vuoksi hylätty.
AVO HYL
VALIOLUOKKA
Anxious Fifth Element FI38992/07
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen voimakas pää, joka voisi olla hieman pitempi,
hyvä kaula, riittävä säkä. Hyvä eturinta, melko lyhyt olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä. Hieman
jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, mustat läiskät voisivat olla hieman tummempia. Erinomainen
askelpituus, turhan leveä edestä.
VAL ERI1 PU1 ROP
NARTUT

NUORTENLUOKKA
Anxious Graffiti FI14045/09
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, lähes oikealinjainen pää, turhan voimakkaat kulmakaaret, silmät
saisivat olla tummemmat, hyvät korvat. Hyvä kaula, riittävä säkä, niukka eturinta, melko lyhyt
olkavarsi. Ikään riittävä rintakehä, jyrkkä lantio, ok takakulmaukset, riittävä askelpituus, kovin
löysä edestä.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Ozaenas Orcidea B-T FI43214/07
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, lähes oikealinjainen pää, hieman epävarmat korvat, päässä voisi
olla enemmän pigmenttiä. Hyvä kaula & säkä, riittävä eturinta, pysty olkavarsi. Oikeamallinen
rintakehä, hieman jyrkkä lantio. Riittävät takakulmaukset, liikkuu kovin ahtaasti takaa, löysästi
edestä. Askel voisi olla tehokkaampi, melko niukasti mustia läiskiä värityksessä. Ulkokierteiset
etukäpälät.
VAL EH1
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Anxious
3 yhdistelmää, kaikilla oikeat mittasuhteet, vankat luustot. Etenkin uroksilla järetä päät, kaikilla
hyvä ylälinja ja terverakenteiset raajat, ok liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-3-KASV.

