30.5.2010 Järvenpää
Tuomari: Lena Danker, FI

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin's Aldore FI17764/09
15kk. Maskuliininen uros, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt. Hienot yhdensuuntaiset pään linjat.
Aavistuksen löysä silmäluomet. Oikea purenta. Hyvin asettuneet olat. Hieman suora olkavarsi. Vielä
niukka eturinta. Hyvin rakentunut risti. Liikkuu erinomaisen tasapainoisella askeleella. Hyvä
karvanlaatu, mukava luonne.
JUN ERI1 PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Denim Danes Jericho Fuzz FI11945/08
2,5v. Maskuliininen uros antaa hieman korkean ja neliömäisen vaikutelman. Yhdensuuntaiset pään
linjat, mutta aivan liian löysät silmäluomet ja liikaa huulia. Erittäin tiukka purenta. Löysä selkälinja,
lyhyt jyrkkä risti. Kapeat, lihasköyhät reidet, niukka eturinta. Liikkuu lyhyin, jäykin askelin. Etuosa
pettää liikkeessä ja takaliike on kapea.
AVO H
NARTUT
AVOINLUOKKA
Denim Danes Jungle Julia FI11947/08
2,5v. Feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Hyvin rakentunut pää jossa hienot yhdensuuntaiset
linjat. Oikea purenta. Normaalit kulmaukset. Hyvä selkä ja risti. Sopiva luusto, hienot käpälät. Liikkuu
hyvällä askeleella mutta erittäin löysin kyynärpäin ja laahaa takajalkoja perässä. Mukava luonne.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Bonel Xara FI21090/06
4v. Feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet ja tyyppi. Hienot yhdensuuntaiset linjat päässä.
Hieman huolimattomat korvat. Oikea purenta. Aavistuksen löysät silmäluomet. Hyvin kulmautunut,
hyvärunkoinen. Hyvä eturinta. Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysin
kyynärpäin. Mukava luonne.
VAL ERI1 PN1 ROP
Saradane's It's Our Lady FI27807/07

3v. Feminiininen narttu jolle toivoisin lisää korkeutta ja yhdensuuntaismmat pään linjat. Aavistuksen
löysät silmäluomet. Oikea purenta. Normaalisti kulmautunut. Hyvin muodostunut rintakehä. Riittävä
luusto. Niukka eturinta. Liikkuu hyvällä askeleella mutta löysä kyynärpäät. Mukava luonne.
VAL EH2

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Saradane's Loving Rocker FI57506/09
10kk. Kookas uros jolla hienot mittasuhteet. Riittävän yhdensuuntaiset pään linjat. Oikea purenta.
Hieman huolimattamat korvat. Löysät silmäluomet. Hyvin asettuneet olat mutta suorat olkavarret.
Erittäin niukka eturinta. Hyvä selkä ja risti. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu riittävällä askeleella mutta
hieman ahtaasti edestä ja takaa. Mukava luonne.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Venco V.'t Buitengebeuren FI46075/09
2-vuotias uros joka ikävä kyllä seistessä köyristää selkänsä. Toivoisin yhdensuuntaisenmat linjat
päähän joka kokonaisuudessaan voisi olla pidempi ja elegantimpi. Oikea purenta. Erittäin löysät huulet.
Jyrkä olkavarsi joka tekee kaulasta lyhyen. Hyvin muodostunut rintakehä. Hienot raajat ja käpälät.
Liikkuu riittävällä askeleella, joka pettää edessä. Mukava luonne.
AVO H
VALIOLUOKKA
Megappon Tdhotheadpepper FI17396/08
2v. Maskuliininen ulos jolla hyvät mittasuhteet. Pää voisi olla elegantimpi. Oikea purenta. Erittäin
löysät huulet, pyöreät silmät. Hyvin kulmautunut. Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu riittävällä askeleella
mutta löysin kyynärpäin. Mukava luonne.
VAL EH2
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
3v. Maskuliininen, ihastuttava olemus. Hienot yhdensuuntaiset pään linjat. Oikea purenta. Hyvin
kulmautunut, hyvärunkoinen. Siisti ylälinja. Sopiva luusto. Liikkuu pitkällä, maata voittamalla,
eleganttilla askeleella.
VAL ERI1 PU1 ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA

Danemanian She's A Showgirl 32763/08
2v. Feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet pituus-korkeus. Pää hieman pieni runkoon nähden,
hieno yhdensuuntaisuus päässä. Oikea purenta. Hieman kapea kaula. Hieman jyrkkä olkavarsi. Hyvin
muodostunut rintakehä. Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta nostaa lanneosaa
liikkeessä. Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen.
AVO EH1
Hekabe FI29648/06
4,5v. Feminiininen narttu joka esitetään aivan liian lihavassa kunnossa. Hyvin muodostunut pää. Oikea
purenta. Hyvin kulmautunut. Riittävä luusto. Hienot käpälät. Pehmeä selkä. Liikkuu riittävällä
askeleella, mutta hieman löysin kyynärpäin. Laatuarvosana johtuu kunnosta.
AVO H

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C'mon Claim To Fame 24490/09
17kk. Siisti nuori poika jolla hienot mittasuhteet. Hyvän muotoinen pää jossa hyvä yhdensuuntaisuus.
Oikea purenta. Hyvin kulmautunut, hyvärunkoinen. Hienot raajat ja käpälät, vielä löysät kyynärpäät.
Liikkuu hyvällä askeleella, mutta vielä ahtaasti takaa. Mukava luonne.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Great Hillman's Dakota FI16578/09
18kk. Kookas uros jolla hyvät mittasuhteet. Hyvän muotoinen pää, hieman löysät silmäluomet. Oikea
purenta. Hieman löysät huulet. Hyvin kulmautunut. Siisti ylälinja, hienot raajat ja käpälät. Liikkuu
hyvällä askeleella, aavistuksen löysin kyynärpäin. Mukava luonne.
NUO ERI1 PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
C'mon On The Top FI42269/04
6v. Uros joka tänään esitetään liian lihavassa kunnossa. Riittävä yhdensuuntaisuus päässä. Suuret
pyöreät silmät. Huolimattomat korvat. Oikea purenta. Jyrkät olat ja suora olkavarsi. Sopiva luusto.
Hienot käpälät. Erittäin laskeva risti mistä johtuen liikkeessä takajalat ovat rungon alla. Liikkuu
lyhyellä, tehottomalla askeleella, hieman laiskasti.
AVO H
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Crowbay's Wild Wild Wind FI42263/09
11kk. Feminiininen, hyvän kokoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Hienot yhdensuuntaiset pään
linjat, aavistuksen löysät silmäluomet. Oikea purenta. Hyvä maski. Hyvin asettuneet olat. Suora
olkavarsi. Siisti ylälinja. Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, vielä löysin kyynärpäin.
Mukava luonne.
JUN ERI1 PN2 SERTI
Goldgirls Our Lady It's FI37929/09
13kk narttu jolla hyvät mittasuhteet, mutta voisi olla parempi sukupuolileima. Riittävän yhdenmukaiset
pään linjat, kaunis ilme. Oikea purenta, erittäin löysät huulet. Avoimet kulmaukset edessä ja takana.
Hyvät raajat ja käpälät. Hieman pehmeä selkä. Liikkuu aavistuksen lyhyin askelin ja nostaa lanneosaa
liikkeessä.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Alpine's Reach For Ultima Thule FI17262/09
20kk. Feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät yhdensuuntaiset pään linjat. Oikea purenta,
aavistuksen löysät silmäluomet. Aavistuksen lyhyt kaula. Hyvä eturinta, hyvin rakentunut rintakehä.
Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu lyhyin askelin, erittäin laiskasti. Toivoisin paremman asenteen.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Edendane's Pirate's Gold FI32929/07
3v. kookas, siisti narttu jolla hienot mittasuhteet. Kaunis pää jossa hienot yhdenmukaiset linjat. Hyvä
maski. Oikea purenta. Oikeat huulet. Hyvin kulmautunut, hyvä selkä ja risti. Hienot raajat ja käpälät.
Liikkuu pitkin, hienoin askelin. Kaunis kokonaisuus.
VAL ERI1 PN1 ROP RYP-1
Edendane's Tia Dalma FI32932/07
3v. kookas narttu jolla tavalliset mittasuhteet. Hyvät yhdensuuntaiset pään linjat, Otsapenger voisi olla
selvempi. Oikea purenta. Aavistuksen löysät huulet. Hyvin kulmautunut, hienot raajat ja käpälät. Hyvä
selkä ja risti. Liikkuu hyvällä askeleella, aavistuksen laiskasti.
VAL ERI2 PN3

