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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Crowbay's Wind Diesel FI42267/09
Kohta 3-vuotias ryhdikäs uros, jolla oikeat mittasuhteet, kaunislinjainen pää, hyvät korvat, purenta
ok, hieman löysät luomet, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen eturinta ja rintakehä.
Hyvä luusto, hyvä ylälinja. Liikkuu ryhdikkäästi ja maatavoittavasti. Erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Highesteem King IV Eden FI27687/08
Kohta 5-vuotias hyvänkokoinen, tyylikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunislinjainen pää, hyvät
korvat, purenta hyvin kulunut, mutta ok, hieman löysät huulet. Erinomainen eturinta ja rintakehä.
Erinomaiset eturaajat, hyvä selkä ja lantio. Liikkuu hyvällä askelmitalla tasapainoisesti ja
maatavoittavasti. Erinomainen luonne.
VAL ERI2 SA PU2
NARTUT
AVOINLUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
2-vuotias, ryhdikäs hyvänkokoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset
linjat päässä. Hyvät korvat, purenta ok. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, kaunis ylälinja,
hyvä eturinta ja rintakehä. Erinomainen vahva lanneosa, hyvä luusto, erinomaiset käpälät. Liikkuu
hyvällä askelmitalla ja kantaa itsensä hyvin liikkeessä, erinomainen luonne.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP
Edendane's News Of The World FI37751/10
2-vuotias narttu, joka antaa vielä hieman ilmavan vaikutelman. Kallo saa vielä täyttyä, hyvät korvat,
purenta ok. Hieman pysty lapa ja tästä johtuen lyhyt kaula, eturinta ja rintakehä saa vielä täyttyä.
Hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla, vielä löysin kyynärpäin ja hieman
ahdas takaa, erinomainen luonne.
AVO ERI2

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Grandmans Black Jack FI37949/10
2-vuotias, vahva uros, joka valitettavasti köyristää selkää seistessä. Raskas pää, eri suora
kuonoselkä, pistävät keltaiset silmät, purenta ok, hyvät korvat. Normaalit kulmaukset edessä ja

takana, hyvä rintakehän muoto. Turhan pitkä ja tyhjä lanneosa, liian jyrkkä lantio. Toivoisin tähän
kokoon hieman lisää raajakorkeutta. Liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta löysin kyynärpäin ja
köyristää selkää, kinnerahdas. Erinomainen luonne.
AVO H
VALIOLUOKKA
Rainmaster Vito Corleone FI52893/07
5-vuotias, ryhdikäs, itsevarma uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunislinjainen pää, purenta ok,
erinomainen pigmentti, hyvät korvat. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen eturinta ja
rintakehä. Hyvä luusto, erinomaiset käpälät, hyvä selkä ja lantio. Liikkuu kevyesti ja
maatavoittavasti. Erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Grandman's Maria Magdalena FI16318/11
1,5 vuotias narttu, jolle toivoisin hieman lisää raajakorkeutta, hyvät päänlinjat, kaunis ilme, hyvät
korvat, purenta ok, toivoisin vahvemman alaleuan. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kokoon
sopiva luusto, hyvä selkä ja lantio. Esitetään tänään hyvin löysässä kunnossa, ilmeisesti kova
valeraskaus. Hyvät käpälät, liikkuu hyvällä askelmitalla, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
Erinomainen luonne.
NUO H
AVOINLUOKKA
Magic Alaunt Gramma FI45586/09
3-vuotias narttu, jolla hyvä sukupuolileima, hyvät päänlinjat, löysät luomet ja liikaa huulta, purenta
ok, toivoisin vahvemman alaleuan. Pysty lapa, tästä johtuen lyhyt kaula, hyvä eturinta ja rintakehä,
hyvä selkä ja lantio. Toivoisin vahvemman reiden ja selvemmän polvikulmauksen. Hyvä luusto,
liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta putoaa eteenpäin liikkeessä. Erinomainen luonne.
AVO H
VALIOLUOKKA
Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10
2-vuotias, vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, hieman löysät luomet, purenta ok.
Hieman pysty olkavarsi, hyvä runko, selkä, lantio ja luusto. Liikkuu voimakkaasti hyvällä
askelmitalla. Erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
Genedda Periculo Meo FI52028/09
2,5-vuotias, linjakas, ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat. Hieman matalalle
kiinnittyneet korvat, purenta ok, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä rintakehä ja rintakehän
muoto, hyvä selkä ja lantio, hyvä luusto. Hyvin kinnerahdas seistessä ja liikkeessä, liikkuu muuten
hyvällä askelmitalla, takajalat jääden hieman rungon alle.
VAL ERI2 SA PN2

sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Bonel Akkaa Päälle FI19829/10
2-vuotias hyväkokoinen linjakas narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvät päänlinjat, purenta ok,
hyvät korvat. Hyvin asettunut lapa, mutta pysty olkavarsi. Köyhä eturinta, hyvä selkä ja lantio,
kokoon sopiva luusto. Hieman tyhjä lanneosa, jota köyristää liikkeessä. Liikkuu riittävällä
askelmitalla, silloin kun keskittyy, mutta kyyner hyvin löysä. Erinomainen luonne.
AVO EH1

