Laukaa 12.7.2009
tuomari: Lena Danker

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Edendane’s Caribbean Pirate 32927/07
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Euro Power Boy Toy 17131/07
2,5 vuotias ryhdikäs, maskuliininen uros, jolla on erinomainen tyyppi ja mittasuhteet.
Hyvänmuotoinen pää, jossa hyvät yhdensuuuntaiset linjat. Oikeanlaiset korvat. OK purenta.
Oikeanlainen maski. Hyvin kulmautunut. Hyvärunkoinen. Erinomaiset raajat ja käpälät. Hyvä selkä
ja lantio. Liikkuu erinomaisella askeleella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Erinomainen luonne.
Oikeanlainen karvapeite.
VAL ERI1 PU1 ROP RYP1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Red Rublev O’Hara 22773/08
16 kk ikäinen feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Eriomainen sukupuolileima.Riittävän
yhdensuutaiset pään linjat. Hyvä maski. Hieman vaaleat silmät. Oikeanlainen purenta. Erinomainen
huulilinja. Erinomaiset korvat. Hyväasentoiset lavat, mutta suora olkavarsi. Ikäisekseen hyvä runko.
Sopiva luusto. Hienot käpälät. Liikkuu kevyin ja pitkin askelin, vielä löysät kyynärpäät. Mukava
luonne.
JUN EH1
VETERAANILUOKKA
Great-Golden’s Brilliant 11415/01
8,5 vuotias feminiininen ilmavalta vaikuttava narttu. Hienot pään linjat. Hieman pyöreät silmät.
Oikeanlainen purenta. Hieman niukka alaleuka. Hyväasentoiset lavat, mutta puutteellisesta
eturinnasta johtuen hyvin suora olkavarsi. Hyvä selkä ja lantio. Sopiva luusto. Toivoisin
voimakkaammat reidet ja kauttaaltaan paremman lihaksiston. Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu
sujuvin askelin. Hieman varovainen luonne.
VET EH1

SININEN
UROKSET

PENTULUOKKA
Piistar Excalibur FI15535/09
Hyvänkokoinen 8 kk:n ikäinen uros. Urosmainen pää. jossa riittävä tasojen yhdensuuntaisuus.
Sopivasti otsapengertä. Oikeanlainen purenta. Niukka alaleuka. Hyvin löysät huulet. Hieman ohut
kaula. Olkavarsi voisi olla parempiasentoinen. Ikäisekseen normaali runko. Vielä hyvin löysät
kyynärpäät. Hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio. Sopiva luusto. Liikkuu vielä hyvin tasapainottomasti
ja hyvin ahtaasti takaa. Mukava luonne.
PEN1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Yön Angelique 52860/08
9 kk:n ikäinen feminiininen narttu, jolla erittäin mukava ja avoin luonne. Hienot yhdensuuntaiset
pään linjat. Oikeanlaiset korvat. Oikeanlainen purenta. Hieman niukka alaleuka. Normaalit
kulmaukset. Ikäisekseen riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio. Hienot
raajat ja käpälät. Erinomainen karvapeite. Liikkuu vielä tasapainottomasti löysin kyynärpäin.
Tarvitsee vielä aikaa.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Oldstone’s Bessi Wenniina 12213/08
Hieman pitkän vaikutelman antava 19 kk:n ikäinen feminiinen narttu. Hyvä pään tasojen
yhdensuuntaisuus, toivoisin voimakkaammat kulmakaaret. Oikeanlainen purenta. Oikeanlaiset
korvat. Normaalit kulmaukset. Hyvärunkoinen. Hyvä selkä ja lantio. Hyvä luusto. Hienot käpälät.
Erinomainen karvanlaatu. Tarpeettoman pitkä lanne. Liikkuu tasapainoisin sujuvin askelin. Hieman
kinnerahdas. Mukava luonne.
NUO EH2
Bonel Zara Odessa 46709/07
23 kk:n ikäinen ryhdikäs narttu, joka valitettavasti nostaa lannettaan sekä seisoessa että kävellessä.
Hyvä pään tasojen yhdensuuntaisuus. Pää voisi olla kauttaaltaan pitempi. Oikeanlainen purenta.
Hienot huulet. Yhdenmukaisesti kulmautunut ympäriinsä. Hyvin muotoutunut rintakehä. Jyrkkä
lantio. Erinomainen karvapeite. Liikkuu riittävän pitkällä askeleella, mutta vetää takaraajojaan
alleen johtuen lantiosta. Erinomainen luonne.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Bonel Viivi 46547/05
Kohta 4 vuotias reilunkokoinen feminiininen narttu, jolla hyvät korkeuden ja pituuden mittasuhteet.
Hienot yhdensuuntaiset pään tasot. Selkeä kalloura. Oikeanlainen purenta, mutta hyvin hyvin pienet
hampaat. Oikeanlaiset korvat. Normaalit kulmaukset. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä selkä ja lantio.
Liikkuu yhdensuuntaisin pitkin askelin. Erinomainen karvapeite.
VAL ERI1 PN1 ROP

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Armani 11373/09
7 kk:n ikäinen reilunkokoinen urospentu, jolla aivan ihana avoin luonne. Urosmainen pää, toivoisin
selvemmät kulmakaaret. Oikeanlainen purenta, isot valkoiset hienot hampaat. Hieman löysät
huulet. Normaalit etukulmaukset. Ikäisekseen normaali runko, hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio.
Toivoisin leveämmät reidet ja selvemmät polvikulmat. Sopiva luusto. Liikkuu iloisesti ja
innokkaasti, mutta vielä tasapainottomasti. Erinomainen karvapeite.
PEN1
NARTUT
PENTULUOKKA
Amaryllis 11377/09
7 kk:n ikäinen feminiininen narttu, jolla oikein mukava avoin luonne. Hyvin muotoutunut pää, jossa
erinomaiset yhdensuuntaiset linjat. Oikeanlainen purenta. Vielä hieman levottomat korvat.
Normaalit kulmaukset ympäriinsä. Normaali runko ikäisekseen. Hienot raajat. Hieman löysät
käpälät. Hyvä selkä ja lantio. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu innokkaasti, mutta vielä tasapainottomasti.
Mukava narttupentu.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Dinastia Lexa Efim FI122724
9 kk:n ikäinen reilunkokoinen uros, jolla hyvät korkeuden ja pituuden mittasuhteet. Urosmainen
pää, joka voisi olla tyylikkäämpi ja kuivempi. Oikeanlainen purenta, hyvin löysät huulet.
Normaalisti asettuneet lavat, mutta hyvin suorat olkavarret, joka johtuu heikosta eturinnasta. Hyvä
selkä ja lantio. Hyvä luusto. Hieman suora välikämmen. Hyvät lihakset. Liikkuu hyvällä askeleella
takaa, mutta lyhyesti ja jäykästi edestä. Mukava luonne.
JUN EH1
Genedda Magister Dixit 52075/08
9 kk:n ikäinen nuori poika, jolla on mukava luonne. Riittävä sukupuolileima. Toivoisin
yhdensuuntaisemmat pään tasot ja selvemmät kulmakaaret. Oikeanlainen purenta. Vielä kevyt
kuono-osa. Normaaliasentoiset lavat, mutta suorat olkavarret. Riittävä rintakehä ikäisekseen.
Tarpeettoman pitkä lanne, jota hän nostaa sekä seisoessa että kävellessä. Kokoonsa nähden sopiva
luusto. Oikeanlainen karvanlaatu. Liikkuu hyvällä askelpituudella takaa, mutta lyhyin korkein
askelin edestä.
JUN H
Perfect Sunshine Can Piistar 50977/08

10 kk:n ikäinen hyvänkokoinen uros, mutta josta vielä saa hieman lyhyen vaikutelman. Toivoisin
yhdensuuntaisemmat pään tasot ja selvemmät kulmakaaret. Oikeanlainen purenta. Hieman löysät
silmäluomet. Normaalit kulmaukset. Vielä niukka eturinta. Hyvä selkä, hieman lyhyt lantio. Sopiva
luusto. Vielä löysät kyynärpäät. Liikkuu vielä hyvin tasapainottomasti ja ahtaasti takaa.
JUN H
NUORTENLUOKKA
C’mon Yabba Dabba Doo 24483/08
NUO POISSA
Piistar Dionysos 57435/07
Nuori uros, jolla erinomainen koko ja hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, jossa aavistuksen liian
löysät huulet. Hyvät yhdensuuntaiset pään tasot. Oikeanlainen purenta. Hyvät etukulmaukset. Hyvä
selkä ja lantio. Haluaisin hieman vahvemmat reidet. Hyvät raajat ja käpälät. Erinomainen
karvapeite. Liikkuu tehokkain ja tasapainoisin askelin.
NUO ERI1 PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Magic Alaunt Elokuun Väinö 43175/06
Kohta 3 vuotias hieman raskaalta vaikuttava uros. Urosmainen pää, joka voisi olla tyylikkäämpi.,
mutta jossa erinomaiset yhdensuuntaiset tasot. Oikeanlainen purenta. Erittäin löysät huulet. Hieman
pystyt lavat ja tästä johtuen lyhyt kaula. Hyvä selkä ja lantio. Kokoon nähden hyvä luusto.
Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta erittäin kinnerahtaasti. Mukava
arvokas luonne.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Genedda Star of Bemu’s 40947/01
Kohta 8 vuotias siisti harlekiiniuros. Esiintyy erinomaisen ryhdikkäästi. Urosmainen pää, jossa
erinomaiset yhdensuuntaiset tasot. Oikeanlainen purenta, mutta erittäin pienet hampaat.
Erinomainen pigmentti. Hyvin kulmautunut, hyvärunkoinen. Erinomainen luusto. Toivoisin hieman
pitemmät raajat. Hyvä selkä ja lantio. Liikkuu tasapainoisesti maatavoittavin askelin. Erinomainen
luonne.
VAL ERI1 PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Danemanian Rosered Dream 32781/08
15 kk:n ikäinen feminiininen hyvänkokoinen narttu, joka vielä vaikuttaa hyvin ilmavalta. Hienot
pään linjat. Oikeanlainen purenta. Suuret valkoiset hienot hampaat. Hieman löysät silmäluomet.
Oikeanlaiset silmät. Tasaapainoisesti kulmautunut kauttaaltaan. Ikäisekseen normaali runko.
Hieman pitkä lanne. Sopiva luusto. Erinomaiset käpälät. Oikeanlainen karvanlaatu. Liikkuu riittävin
askelin, mutta vielä löysin kyynärpäin. Mukava luonne.
JUN EH3

Danemanian Special One 32765/08
15 kk:n ikäinen hyvänkokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Siistit pään linjat. Oikeanlainen
purenta. Sopivat huulet. Normaalit kulmaukset. Hyvä selkä ja lantio. Ikäisekseen
normaalirunkoinen. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta vielä löysin
kyynärpäin. Mukava luonne.
JUN ERI2 PN2 VASERT
Genedda Luce Lucet 50200/08
Vuoden ikäinen feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava hyvänkokoinen narttu, mutta joka vielä
vaikuttaa ilmavalta. Erinomaiset yhdensuuntaiset pään linjat. Oikeanlainen purenta. Hyvin
kulmautunut. Hyvä selkä ja lantio. Sopiva luusto. Hieman ohut karvapeite tänään. Liikkuu
uskomattoman pitkin askelin, vielä ahtaasti takaa ja löysin kyynärpäin.Erinomainen luonne.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Catapha’s Zabrina 28684/07
2 vuotias feminiininen narttu, joka ehdottomasti inhoaa sadetta. Narttumainen pää, joka kauttaaltaan
on hieman kevyt. Oikeanlainen purenta Ohut kaula. Suorat olkavarret. Hieman litteä rinta. Hyvä
selkä ja lantio. Sopoiva luusto. Puutteellinen eturinta. Oikeanlainen karvapeite. Liikkuu riittävällä
askelpituudella, mutta hyvin löysin kyynärpäin.
AVO H
Genedda Secret Admirer 40948/01
Kohta 8 vuotias feminiininen narttu, jonka toivoisin aavistuksen korkeajalkaisemmaksi. Kaunis pää,
jossa erinomaiset yhdensuuntaiset linjat. Kauniit silmät. Oikeanlainen purenta. Sopivasti huulia.
Hyvin kulmautunut. Hieman pehmeä selkä. Hieman jyrkkä lantio. Sopiva luusto. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Erinomainen karvapeite. Esiintyy erinomaisen ryhdikkäästi ja erinomaisella
asenteella.
AVO ERI1 PN3
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Genedda
KASV EI ESITETTY

