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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Dandelion, 39314/10
1-vuotias uros, vahva pää, oikea ilme, oikeat päänlinjat, oikein asettuneet korvat, oikea kaula,
erittäin hyvä ylälinja, oikea etuosa ja kulmaukset, liikkeessä etujalat kääntyvät ulospäin, luonne
saisi olla parempi.
JUN ERI2
Euro Power Diamond, 33987/10
15kk vanha uros jolla elegantti pää, oikeat päänlinjat, mutta ilme voisi olla parempi, elegantti kaula,
oikea ylä- ja alalinja, oikea etuosa ja kulmaukset, oikeanlainen liike.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
Love Dane’s Great Sound, 30944/10
16kk, vahva pää, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, oikein asettuneet korvat, oikea kaula, hieman
pehmeä ylälinja, oikeat etukulmaukset, hyvä liike.
JUN ERI3
NUORTEN LUOKKA
Liebe Doggen Nightwish, 31372/10
17kk, vahva pää, oikea ilme, oikein, mutta hieman pehmeästi asettuneet korvat, erittäin hyvä kaula,
ylälinja tulisi olla suorempi, oikein asettunut häntä, oikea alalinja, ranskalaiset etujalat, oikeat
kulmaukset, liike saisi olla parempi.
NUO EH
AVOIN LUOKKA
Goldgirls Orlando Bloom, 37926/09
2v4kk, oikea pää, erittäin hyvä musta maski, erittäin hyvä ilme, oikein asettuneet korvat, oikea
kaula ja ylälinja, hyvä alalinja, hyvä etuosa ja kulmaukset, oikeanlainen liike.
AVO ERI3
Ignatiu’s Aristo Acropol, 52172/09
2v, vahva uros, oikea pää, hieman suuret huulet, hyvät tummat silmät, oikein asettuneet korvat,
oikea kaula, oikea ylälinja, häntä on hieman korkealla, oikea alalinja, etuosa ja kulmaukset,
oikeanlainen liike.
AVO ERI2 SA PU4

Red Rublev Orion, 22770/08
3-vuotias uros, erittäin tasapainoinen, hyvä pää, erittäin hyvä tyypillinen ilme, oikein asettuneet
korvat, erittäin hyvä kaula, erinomainen ylälinja, oikein asettunut häntä, erittäin hyvä alalinja,
oikeanlainen liike.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT
Willy-C Ja-Sza, 33992/11
3-vuotias tiikerijuovainen uros, vahva pää, hieman suuret huulet, oikein mutta hieman lennokkaasti
asettuneet korvat, oikea kaula, ylälinja saisi olla parempi, oikea alalinja, liikkeessä takajaloissa saisi
olla enemmän työntövoimaa.
AVO EH
VALIOLUOKKA
Crowbay’s To Be A Wind, 42265/09
2-vuotias uros, erittäin hyvä pää, erinomainen ilme, tummat silmät, oikein asettuneet korvat,
erinomainen kaula ja ylälinja, oikein asettunut häntä, erittäin hyvä alalinja, oikea etuosa ja
kulmaukset, liikkeessä etujalkojen kyynärät kääntyvät ulos.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP2
NARTUT
NUORTEN LUOKKA
Barbabelle Nuo Grazuciu, 22409/10
15kk, keltainen narttu, erittäin elegantti, oikea pää, hyvä ilme, oikein asettuneet korvat, erinomainen
kaula, ylälinja hieman pitkä, rintakehä saisi olla syvempi, hieman ranskalaiset etujalat, oikeat
kulmaukset, hyvä luonne, oikeanlainen liike.
NUO ERI2
Chic Carelia’s Faery Qeeene, 53164/09
23kk, oikeanlainen keltainen narttu, hyvä ilme, oikein asettuneet korvat, hyvä kaula, oikea alalinja,
erinomainen etuosa ja kulmaukset, liikkeessä kyynärät kääntyvät ulos.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI
Ritzypal’s Easter Bunny, 29780/10
14kk, oikea pää jossa hyvät mittasuhteet ja kuono, otsapenger saisi olla parempi, oikein asettuneet
korvat, tyypillinen kaula, ylälinja hieman pehmeä, oikea alalinja, erinomainen keho ikäisekseen,
oikeanlainen liike, luonne saisi olla parempi.
NUO ERI3
AVOIN LUOKKA
Crowbay’s Wind of Fortune, 42268/09
AVO POISSA
Crowbay’s Wind of Joy, 42264/09

2-vuotias keltainen narttu, oikea pää, hyvä ilme, oikein asettuneet korvat, erittäin tyypillinen kaula,
erittäin hyvä ylälinja, erinomainen alalinja, oikeat etukulmaukset, oikeanlainen liike mutta
takajaloissa saisi olla enemmän työntövoimaa.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT
Europa Jantarowa Saga, 39339/10
2-vuotias vahva keltainen narttu, oikeat kuonon ja kallon mittasuhteet, mutta ilme saisi olla
parempi, oikea kaula, ylälinja saisi olla parempi, oikea alalinja, kyynärät kääntyneet ulospäin,
oikeat kulmaukset, liike saisi olla parempi.
AVO EH
VALIOLUOKKA
Goldgirls Our Lady It’s, 37828/09
2v4kk tiikerijuovainen narttu, erittäin hyvä narttumainen pää, erinomaiset tummat silmät, oikein
asettuneet korvat, erittäin hyvä elegantti kaula, oikea ylälinja mutta hieman pehmeä liikkeessä,
erittäin hyvä alalinja, oikea etuosa ja kulmaukset, hyvä liike.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
Crowbay’s Wind Star, 42261/09
2v, elegantti keltainen narttu, oikea pää ja ilme, erinomaiset tummat silmät, erittäin tyypillinen
kaula ja ylälinja, oikein asettunut häntä, oikea etuosa ja kulmaukset, kyynärät kääntyvät ulospäin
liikkeessä.
VAL ERI2 SA PN4
Edendane’s Pirate’s Gold, 32929/07
VAL POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Crowbay’s
KASV EI ESITETTY

musta / harlekiini
PENTULUOKKA
NARTUT
Lillakarnillan Limonaatia, 15071/11
8kk vanha narttu, oikea pää, silmät saisivat olla tummemmat, oikein mutta hieman lennokkaasti
asettuneet korvat, oikea kaula, ylälinja saisi olla suorempi, oikein asettunut häntä, erinomainen
substanssi ikäisekseen, oikea alalinja ikäisekseen, oikea etuosa ja kulmaukset, hyvä liike, erittäin
hyvä luonne.
PEN1

UROKSET
NUORTEN LUOKKA
Big Ranger’s What A Miracle, 17432/10
15kk uros jolla oikea pää, hyvä ilme, silmät saisivat olla tummemmat, erittäin hyvä kaula ja
ylälinja, oikea alalinja, erinomainen substanssi ikäisekseen, oikea etuosa ja kulmaukset, erittäin
hyvä liike, hyvä luonne.
NUO ERI1 SA VASERT
AVOIN LUOKKA
Apollodane Astraeus, 31510/08
4v, vahva uros, vahva pää, oikea ilme, oikein asettuneet pitkät korvat, vahva kaula, ylälinja saisi
olla suorempi, oikea alalinja, ranskalaiset etujalat, oikeat kulmaukset, liike saisi olla parempi, turkin
laatu saisi olla parempi.
AVO EH
Diplomatic’s Alexander O’Neal, 49439/08
3-vuotias musta uros, elegantti mutta hyvin tasapainoinen, hyvät tummat silmät, oikein asettuneet
korvat, oikea kaula, ylälinja saisi olla suorempi, oikea alalinja, ranskalaiset etujalat, oikeat
kulmaukset, liikkeessä löysät kyynärät.
AVO ERI2
Gaucho Horgas To Megappon Vom Oxemb, 32947/09
AVO POISSA
Mi’Havana Downsouthjunkin, 37542/08
3-vuotias uros, vahva pää, hyvä ilme, oikein asettuneet korvat, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, oikein
asettunut häntä mutta liikkeessä nousee, oikea alalinja, kyynärät kääntyvät ulospäin liikkeessä,
oikeat kulmaukset, oikea liike.
AVO ERI1 SA PU4 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Vipunen, 56911/08
34kk, oikea pää, vahva kallo, elegantti kaula, ylälinja saisi olla suorempi, erinomaisesti asettunut
häntä, oikea alalinja, oikea etuosa ja kulmaukset, oikea liike.
VAL ERI4
Wysiwyg’s Patriot Black Star, 35277/09
32kk vanha vahva musta uros, erittäin hyvä vahva pää, erinomaiset kuonon ja kallon mittasuhteet,
erittäin hyvät tummat silmät, erinomaisesti asettuneet korvat, vahva kaula, erittäin hyvä ylälinja,
oikein asettunut häntä, oikea alalinja, oikea etuosa ja kulmaukset, oikea liike.
VAL ERI3 SA PU3
C’mon Everybody Get Up, 17523/10
VAL POISSA

Megappon Larderello, 41830/06
VAL POISSA
Rainmaster’s Vito Corleone, 52893/07
4-vuotias uros, oikea pää, oikea ilme, oikea silmien väri, oikein mutta hieman pehmeästi asettuneet
korvat, tyypillinen kaula, oikea ylä- ja alalinja, oikea etuosa ja kulmaukset, oikea liike mutta
takajaloissa saisi olla enemmän työntövoimaa.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Venco V.’t Buitengemeuren, 46075/09
3-vuotias musta uros, oikea pää, erittäin hyvät tummat silmät, oikein asettuneet korvat, oikea kaula
ja ylälinja, erittäin hyvin asettunut häntä, oikea alalinja, oikea etuosa ja kulmaukset, kyynärät
hieman löysät liikkeessä.
VAL ERI2 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Bella Donna, 40192/10
14kk musta narttu, elegantti pää, hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet, erittäin hyvät tummat silmät,
oikein asettuneet korvat, oikea kaula, oikea ylälinja, oikea substanssi ikäisekseen, oikea etuosa ja
kulmaukset, oikea liike, väri ja luonne saisi olla parempi.
JUN EH
Grand Oak’s Scarlett O’Hara, 22372/10
1-vuotias, tyypillinen pää, hyvä ilme, erinomaiset tummat silmät, oikein asettuneet korvat,
erinomainen kaula, ylälinja on pitkä mutta vahva, erinomainen substanssi ikäisekseen, oikea
alalinja, oikeat etukulmaukset, oikea liike.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT
Perfect Sunshine Dies Felices, 56020/10
10kk harlekiini uros, oikeat kuonon ja kallon mittasuhteet, otsapenger saisi olla parempi, oikein
mutta pehmeästi asettuneet korvat, erittäin hyvä elegantti kaula, erittäin tyypillinen rodulle, ylälinja
saisi olla suorempi, oikein asettunut häntä, oikea alalinja ikäisekseen, etuosa saisi olla parempi,
oikeat kulmaukset, liikkeessä jalat ovat lähellä toisiaan.
JUN EH
NUORTEN LUOKKA
Goofyrix Spicegirl, S62439/2009
NUO POISSA
AVOIN LUOKKA
Alba, 20325/08
3½ -vuotias harlekiini narttu, erittäin hyvä narttumainen pää, erittäin hyvä ilme, erinomaisen väriset
silmät, oikein asettuneet korvat, oikea ylä- ja alalinja, hieman ulospäin kääntyneet kyynärät, oikeat
kulmaukset, oikea liike.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI

Chio-Chio-San, 59928/09
2-vuotias vahva musta narttu, oikea pää, erinomaiset tummat silmät, oikein asettuneet korvat, oikea
kaula, ylälinja saisi olla suorempi, ranskalaiset etujalat, oikeat kulmaukset, oikea liike.
AVO ERI2
Mi’Havana Destiny’s Star, 37537/08
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
C’mon Expected Choice, 17528/10
VAL POISSA
Sajonne True Romance, 27694/04
7½-vuotias musta narttu, erittäin hyvä narttumainen pää, erittäin hyvä ilme, erinomainen purenta
ikäisekseen, oikein asettuneet korvat, erinomainen kaula ja ylälinja, oikein asettunut häntä, hyvä
etuosa ja kulmaukset, hyvä liike, oikea turkin laatu, esiintymiskunto saisi olla parempi.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

sininen
NARTUT
NUORTEN LUOKKA
Shaggy Friends Cora Lee, 20391/10
1½-vuotias sininen narttu, erittäin hyvä pää, erinomaiset kuonon ja kallon mittasuhteet, oikein
asettuneet korvat, erittäin hyvä elegantti kaula, oikea mutta hieman pehmeä ylälinja, oikea alalinja,
erinomainen etuosa ja kulmaukset, erittäin hyvä liike, erittäin hyvä luonne.
NUO ERI1 SA PN1 ROP SERTI
AVOIN LUOKKA
Beata, 53131/06
5-vuotias, oikea pää, oikea ilme, oikein asettuneet korvat, vahva mutta hieman lyhyt kaula, oikea
ylä- ja alalinja, oikea etuosa ja kulmaukset, liikkeessä kyynärät kääntyvät ulospäin, kunto ja luonne
saisi olla parempi.
AVO EH
VALIOLUOKKA
Saradane’s It’s Our Lady, 27807/07
4-vuotias, oikea pää, erittäin hyvä ilme, oikea silmien väri, oikein asettuneet korvat, hyvä elegantti
kaula, oikea ylälinja, oikein asettunut häntä, oikea alalinja, oikea etuosa ja kulmaukset, kyynärien
liike saisi olla parempi.
VAL EH

