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tuomari: Satu Ylä-Mononen

sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Grande Gremin's Amaranth FI17768/09
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä, pitkä pää ja erinomaiset pään linjat, hieman löysät
huulet. Hyvä kaula, eturinta saisi olla selvempi, riittävä luusto, hyvä runko, voimakkaasti laskeva
lantio, hyvät kulmaukset takana ja edessä. Hyväasentoinen häntä, liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvä
väritys.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Bonel Xena FI21087/06
Tasapainoinen valio, joka esitetään hoikassa kunnossa. Hyvä, pitkä pää, yhdensuuntaiset pään linjat,
hyvä kaula,. Eturinta voisi olla selvempi, erinomainen runko, hyvä luusto. Hyväasentoinen häntä,
riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Big Ranger's What A Miracle FI17432/10
Suuri uros, jolla voimakas uroksen pää, hyvät pään linjat, löysät huulet. Kaunis kaula ja ylälinja,
eturinta saisi olla selvempi. Erinomainen luusto, hyvä runko ja hännän asento, niukat kulmaukset
edessä, hyvät takana, hyvä väritys. Erinomainen luonne, erinomaisessa lihaskunnossa.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Catapha's Dam's Darling FI27914/09
2 v. uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, hyvät pään linjat, löysät huulet. Hyvä kaula ja
ylälinja, niukka eturinta, erinomainen runko, vahva luusto, hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, kapeasti edestä ja takaa, hyvä musta väritys.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT
Dogiwogin Snowman FI51019/05

6 v uros, jolla erittäin voimakas, turpea runko ja paksu, lyhyt kaula, hyvä purenta, riittävän pitkä
pää. Takaluisu kallo, erinomainen luusto, hyvin kulmautuneet raajat. Lyhyt, pysty lantio, saisi
liikkua pitemmällä askeleella, ystävällinen luonne.
AVO EH
VALIOLUOKKA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvälinjainen pitkä pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta.
Hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, riittävä eturinta, hyvä runko, hyvin kulmautuneet raajat.
Hieman pitkä lanneosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvät harlekiinivärimerkit.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10
Hyvä koko, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Pitkä pää, tällä hetkellä epäyhtenäiset pään linjat.
Hyvä kaula ja ylälinja, niukka eturinta, erinomainen luusto, hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet
raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, erinomaisessa lihaskunnossa.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT
AVOINLUOKKA
Catapha's Della Bambiino FI27916/09
Pienikokoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunislinjainen nartun pää, hyvä purenta,
ilmavat korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, riittävä runko. Tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman ahtaasti takaa, hyvä väritys.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10
15 kk, erinomaiset mittasuhteet, hyvälinjainen, vahva uroksen pää, vahva luusto. Lupaava eturinta,
vielä kapea rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyväasentoinen häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
JUN ERI1 SA PN4
Red Rublev Ustinov FI11007/11
9 kk vanha, ikäisekseen erinomainen koko, hyvä purenta, tällä hetkellä takaluisu kallo ja kevyt
kuono-osa, löysät huulet. Erinomainen kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, lupaava runko, hieman
pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu tänään mielellään peitsaten, hyvä maski ja
väritys.
JUN ERI2

NUORTENLUOKKA
Liebe Doggen Nightwish FI31372/10
Vankkarakenteinen uros, voimakas uroksen pää, riittävä pään pituus, kuono-osa voisi olla
täyteläisempi silmien alta, löysät huulet. Erinomainen eturinta ja runko, vahva luusto, tasapainoiset
kulmaukset. Lyhyt, pysty lantio, liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman kapeasti edestä. Hyvä
maski ja väritys. Erinomainen luonne.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Catapha's Gold Dlablo FI48205/09
2 -vuotias, erittäin hoikassa kunnossa esitetty uros. Hyvälinjainen pää, kevyt kuono-osa, hyvä kaula,
erittäin kapea eturinta ja runko. Lihakseton, heikossa kunnossa olevat takaosa. Liikkuu korkealla
etuaskeleella, voimattomat takaliikkeet, tarvitsee lisää massaa ja lihaksia.
AVO H
Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09
Pienikokoinen, mutta tasapainoinen uros, hyvät mittasuhteet. Hyvälinjainen pää, hyvä purenta, pitkä
kaula, erinomainen eturinta, runko saisi olla hieman täyteläisempi. Voimakkaasti kulmautuneet
raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT
VALIOLUOKKA
Love-Dane's X-Mas Duke FI20243/04
7,5 -vuotias uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Voimakas uroksen pää, hyvät pään linjat, vahva
kaula. Voimakas runko, hyvä eturinta, erinomainen luusto, hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu tällä
hetkellä hieman voimattomasti.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Kaunis, tasapainoinen juniorinarttu. Erinomaiset mittasuhteet, kaunis nartun pää. Erinomainen
kaula ja ylälinja, lupaava eturinta ja runko, vahva luusto. Erinomaiset kulmaukset, liikkuu
kauttaaltaan hyvin. Esiintyy erinomaisesti, erittäin lupaava.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Gaya FI30043/09
Pienikokoinen narttu, hyvä purenta, erinomaiset pään linjat. Pysty kaula ja suorat eturaajojen
kulmaukset, puutteellinen eturinta. Hyvä runko, hyvät kulmaukset takana. Saisi liikkua pitemmällä
askeleella takaa.
AVO ERI1

