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tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen

keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Love Love Love FI38407/13
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko ja kokoon sopiva luusto. Kaunisilmeinen pää, riittävät pään
tasot, hieman avoimet luomet, erinomainen maski, oikea purenta. Hyvä tyylin ja vahvuuden suhde,
riittävästi kulmautunut olkavarsi. Kauniit takakulmaukset, rintakehä reippaasti kesken kehityksen,
joka näkyy erityisesti liikkeessä (supussa). Hyvä sivu ja takaliike, oikea häntä ja kaunis väri.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Catapha's Gold Electia FI15722/11
Hieman ujostellen käyttäytyvä, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Erinomainen luusto, eturinta
pitäisi olla täyteläisempi ja kyynerpäät paremmin rungossa. Narttumainen pää ja ilme, kaunis kaula.
Erinomainen takaosa, liikkuu hyvin sivulta ja takaa, kyynerpäät ulkona, vaihtaa turkkia.
AVO EH1

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Catapha's Dam's Darling FI27914/09
Erinomainen koko ja luusto, oikeat mittasuhteet, komea uroksen pää, aavistuksen leveä kallo,
erinomaiset tasot. Kaunis säkä, lyhyt ja pysty lantio, erinomaiset takakulmaukset, niukasti
kulmautunut edestä ja liikkuu erittäin korkealla etuaskeleella. Vaihtaa turkkia, josta ruskehtava väri.
Miellyttävä kokonaisuus joka saisi liikkua paremmin.
AVO ERI1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Ozaenas Rihanna FI53143/11
Viehättävä, aavistuksen pitkärunkoinen narttu, sopiva luusto, hyvät pään tasot, kuono saisi olla
hieman pitempi ja vahvempi, mutta kuitenkin viehättävä ilme. Kaunis kaulan kaari, oikein
asettuneet raajat ja tassut, liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

VALIOLUOKKA
Ozaenas Obsession FI43215/07
Kookas vahvarakenteinen narttu. Oikeat pään tasot, otsapenger saisi olla selvempi. Erinomainen
runko, raajat ja liikkeet. Näyttävä kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN2
VETERAANILUOKKA
Catapha's Winner-X FI42315/05
Vahva ja tyylikäs, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Hyvä pää ja ilme, voisi kantaa korvansa
paremmin. Hyvä runko, iän tuomaa ylikulmautumista takana. Liikkuu sopivalla askelpituudella.
Hyvä musta väri.
VET ERI1 SA PN3 VASERT ROP-VET

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10
Seistessä todella näyttävä. Oikeat mittasuhteet omaava uros, jolla hieno luusto ja kaunis säkä. Leveä
kallo, runsaasti huulia, kuitenkin yhdensuuntaiset pään tasot pelastavat tilanteen. Liikkuu hyvin
sivulta ja takaa, hieman ulos kiertyvin raajoin edestä. Kaunis sininen väri.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

