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Sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Bonel Ä-Yön Mysteeri, S13425/2009
VAL POISSA
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Saradane’s Madam Milveran, 13174/10
Keskikokoinen, oikean mallinen koira, keskivahva luusto, elegantti pää, vahva alaleuka, kuono saisi
olla täyteläisempi ja vahvempi, oikea ylälinja, rinta alikehittynyt, löysät kyynärät, liikkuu
tasapainoisesti takaa.
NUO EH

Musta/harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Black Terminator’s Dreamer Man, 54296/10
Voimakasrakenteinen koira jolla hyvä luusto, hieman löysät silmät, maskuliininen pää, erittäin hyvä
kaula, vahva säkä, hyvä rinta ja oikeanlainen alalinja, kohtalaisesti kulmautunut.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
AVOIN LUOKKA
C’mon Fire Fighter, 49445/09
Keskivahva koira, litteä rintakehä, kohtalainen otsapenger, ylälinja voisi olla hieman lyhyempi,
kohtalaisesti kehittynyt rinta, voisi olla puhtaampi väri, tarvitsee enemmän sosiaalistamista.
AVO EH
VALIOLUOKKA
Anxious Fifth Element, 38992/07

Riittävän voimakas, vahvarakenteinen koira, syvä edestä, maskuliininen pää jossa hyvät linjat,
riittävä alaleuka, hyvä kaula ja kaulan pituus, hyvä eturinta, kissankäpälä-tassut, kinnerten
kulmaukset voisivat olla vahvemmat.
VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Black Terminator’s Dry Ice, 54298/10
Hyvän kokoinen ja mallinen koira, erittäin hyvärakenteinen, hieno pää jossa kohtalainen
otsapenger, hieman avoimet silmät, ihastuttava kaula, erittäin hyvä säkä, hyvä luusto, toivoisin
puhtaamman värin, väri ei ole täydellinen ja läikät voisivat olla pienemmät.
JUN ERI1 SA PN1 VSP SERTI
NUORTEN LUOKKA
Anxious Halley’s Comet, 17881/10
Kohtalainen luusto, feminiininen pää, melko korkea säkä, hieman litteä rintakehä ja voisi olla
leveämpi myös edestä, kohtalaisesti kulmautunut takaa, oikea alalinja, liike voisi olla
voimakkaampi
NUO ERI1
Mi’Havana Final Fantasy, 27785/10
Keskivahva koira jolla hieman kevyt pää jossa hyvät linjat, löysät kyynärät, vielä alikehittynyt
lanneosa, kohtalaisesti kulmautunut takaa, melko vaaleat silmät jotka voisivat olla tummemmat.
NUO EH
AVOIN LUOKKA
Hoppingham’s Sardi Rhapsody, 42629/07
Keskivahva koira, elegantti ja voimakas, myös hieman kevyt pää ja kuono, hyvän pituinen kaula,
vahva säkä, hyvä ylälinja, kohtalaisesti kehittynyt rinta, löysät kyynärät, kapea edestä, melko
yhdensuuntainen takaa.
AVO EH
Hoppinham’s Screeching Hag, 42626/07
Hyvän kokoinen, kovin vaatimaton pää, kapea kuono, riittämätön alaleuka, silmät voisivat olla
vahvemmat, riittävä rinnan syvyys, kohtalaisesti kulmautunut takaa.
AVO H
VALIOLUOKKA
Anxious French Kiss, 38990/07
Feminiininen, päässä hyvät linjat mutta kuono voisi olla pidempi, riittävän “huulikas”, riittävä
kaulan pituus, oikea ylälinja ja olkapään kulma, kohtalainen määrä läikkiä.
VAL ERI1 SA PN2 CACIB

Keltainen ja tiikerijuovainen
PENTULUOKKA
NARTUT
Catapha’s Gold Eliana, 15724/11
Oikean kokoinen ja mallinen koira, riittävä luusto, hyvä pigmentti mutta purenta ei ole
oikeanlainen, jonka vuoksi en voi arvostella koiraa.
PEN1
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Euro Power Duutsoni, 33989/10
Hyvä pää jossa hyvät linjat, ihastuttava kaula, hyvä säkä, hieman kaareutuva lanne liikkuessa,
lanneosa voisi olla pidempi, oikeat kulmaukset, hyvä eturinta.
JUN ERI1 SA
NUORTEN LUOKKA
Ingnatiu’s Aristo Acropol, 52172/09
Riittävän maskuliininen, maskuliininen pää, runko saa vielä kehittyä, oikea profiili, voisi olla
enemmän draivia takana.
NUO ERI1 SA PU3 SERTI CACIB VACA
AVOIN LUOKKA
Daneplanet Cloak’s Dagger, 15547/08
Elegantti, keskivahva luusto, pitkät varpaat, pää saisi olla maskuliinisempi, riittävä säkä, melko
hyvä profiili mutta vailla maskuliinisuutta.
AVO EH
VALIOLUOKKA
Crowbay’s King Of Winds, 42260/09
Riittävän vahva ja voimakas koira jolla oikea etuosa, hyvät pään linjat ja kaula, vahva säkä,
liikkeessä takaosa voisi olla alempana, oikea alalinja, melko yhdensuuntaiset liikkeet.
VAL ERI2 SA PU4 VASERT
Edendane’s Jolly Roger, 323928/07
Voimakas, erittäin maskuliininen ja voimakasrakenteinen, hyvä ylälinjan pituus, erittäin hyvä
eturinta, hyvin kulmautunut takaa, yleisesti ottaen hieman tuhdissa kunnossa.
VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB

VETERAANI LUOKKA
Love-Dane’s Vip Of North, 16371/03
Hyvät pääpiirteet, oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja pään linjat, erinomainen kaula, säkä ja etuosa,
melko yhdensuuntaiset liikkeet.
VET ERI1 SA PU2 VET-ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Euro Power daylight, 33986/10
Feminiininen, elegantti, saa vielä kehittyä, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä
kaulan pituus, säkä voisi olla korkeammalla liikkeessä, hieman avoimet kyynärät liikkeessä.
JUN EH
NUORTEN LUOKKA
Arnica De La Barre, 52177/09
Feminiininen, nuori narttu jolla hyvät mittasuhteet ja oikea rakenne, riittävästi yhdensuuntaiset pään
linjat, saa vielä kehittyä, ihastuttava kaula.
NUO ERI1 SA PN1 VSP SERTI CACIB
AVOIN LUOKKA
C’mon Crazy For You, 24493/09
Substanssin puute, iso etuosa ja litteä rintakehä, oikea ylälinja, rikkonainen maski, kantaa päätä
alhaalla liikkeessä.
AVO EH
Ingnatiu’s Arabella, 52176/09
Hyvän kokoinen, oikean mallinen koira, kohtalainen otsapenger, yhdensuuntaiset pään linjat, melko
vahva säkä, kehittynyt rinta, hännän kiinnitys melko alhaalla.
AVO ERI1

