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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09
20 kk, tyypiltään erinomainen, mutta rakenteeltaan vielä keskeneräinen nuori uros. Vajaat
kulmaukset edestä ja takaa. Erinomainen rungon tilavuus, hyvä ylälinja, kaunis kaula. Erinomainen
pää, hyvä etuosan leveys, liikkeet kulmausten mukaiset, eli askelpituus lyhyt.
NUO ERI2
Crowbay's Wind Diesel FI42267/09
NUO POISSA
Ingnatiu's Aristo Acropol FI52172/09
21 kk, lupaava nuori uros, jolla hyvä rungon pituus, lupaava takaosa, etuosa tarvitsee aikaa
täyttyäkseen. Hyvä ylälinja, kaunis kaula, erinomainen pää, hyvä purenta. Riittävän tehokkaat
liikkeet.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Galahad FI30048/09
2 v. Hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, hyvä ylälinja, pysty olkavarsi häiritsee. Voimakkaat
takakulmaukset, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, hyvät pään linjat, mutta pään
kokonaisuus voisi olla urosmaisempi. Hyvät liikkeet.
AVO ERI2
Dogiwogin Emil Katthörna FI14107/08
3,5 v. Hyvät rungon mittasuhteet omaava uros, jolla riittävät kulmaukset. Hyvä ylälinja, riittävä
rungon tilavuus, luonnollinen etuosa, kaunis kaula. Kallossa hiukan pyöreyttä, riittävä otsapenger.
Hyvät liikkeet.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
1 v. Mittasuhteiltaan erinomainen juniori narttu, jolla tasapainoiset kulmaukset. Kaunis ylälinja,
erittäin lupaava etuosa, erinomaiset pään linjat. Lupaavat liikkeet, tulevaisuuden koira.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10

14 kk. Hyvät rungon mittasuhteet omaava juniori narttu, jolla erinomainen raajaluusto. Kulmaukset
saisivat olla paremmat, hyvä ylälinja, lupaava etuosa, aavistuksen pysty kaula, kaunis, nartun pää,
lupaavat liikkeet.
JUN ERI2 SA PN2 VASERT
NUORTENLUOKKA
Hoppingham's Talking-Point To Gms FI20390/10
NUO POISSA

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grandman's Black Sabbath FI37952/10
1 v. Erittäin lupaava uros, jolla hyvä raajaluusto. Kaunis ylälinja, lupaava rungon tilavuus. Erittäin
lupaava rungon etuosa, kaunis takaosa. Uroksen pää, koira huokuu jätkää, mikä on mahtavaa.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP-2
Lillakarnillan American Spirit FI18182/10
16 kk. Hyvä rungon pituus, etuosa saa täyttyä iän myötä. Hyvä raajaluusto, lupaava ylälinja, vielä
varsin pentumainen, joten annetaan sen kehittyä rauhassa. Normaalit liikkeet, koirakielen opiskelu
auttaa toimimaan koiran kanssa. Palkintosija johtuen perheenvaihdosta ja kokemattomuudesta.
JUN EVA
AVOINLUOKKA
Heksutasubody's Akhilleus FI55347/08
2,5 v. Hyvä rungon pituus, seistessä varsin hyvä ylälinja, etuosa saisi olla selvästi täyteläisempi.
Riittävät kulmaukset, hyvä pään pituus & pään linjat. Liikkeet turhan kapeat edestä ja takaa.
AVO EH
Megappon Lakagigar FI41831/06
5,5 v. Hyvä rungon tilavuus, hyvä etuosan leveys ja raajaluusto, mutta valitettavasti matalaraajainen
ja pitkä. Voimakas kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä uroksen pää, terveet liikkeet.
AVO ERI1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Piistar Hathor FI14513/10
19 kk. Tyypiltään erinomainen narttu, joka voisi olla hiukan lyhyempi. Erinomainen rungon
tilavuus, kaunis etuosa, riittävä raajakorkeus. Erinomainen kaula, voimakas nartun pää, jossa
riittävä otsapenger, tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA
Tellus Danes Yessica FI12524/07
4,5 v. tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, eturinta voisi olla hiukan
täyteläisempi. Hyvät kulmaukset, liikkeissä hyvä ylälinja, voimakas säkä. Pitkä pää, riittävän
voimakas kuono-osa, iloinen, eläväinen luonne, liikkeet ok.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT

sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Piistar For Mona Lisa FI17841/09
AVO POISSA

