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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Little Red Depp FI38402/13
15 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt, maskuliininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja.
Urosmainen pää, jossa hyvä pituus ja voimakkuus, hyvät korvat, silmät ja purenta, aavistuksen
kyömyä kuonon selässä, ok huulikulma. Hyvä kaula ja säkä, sopiva rinnan leveys, mutta eturinta
saa vahvistua, hyvä rintakehän malli. Hyvin kulmautunut edestä, polvikulma voisi olla hieman
voimakkaampi, hyvä luusto, käpälät, lantio, häntä. Liikkuu melko tasapainoisesti edestä,
takaliikkeet saavat vahvistua, hyvä rauhallinen käytös.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Crowbay's Wind Diesel FI42267/09
Iso näyttävä 5 v uros, jolla selvä sukupuolileima, hyvä ryhti. Pitkä urosmainen pää, jossa hyvä
ylälinja, hieman löysyyttä huulissa, hyvät korvat, silmät, purenta, kaula ja säkä. Hyvä niskan kaari,
etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, riittävä eturinta, hyvä runko, hyvin kulmautunut etuosa.
Hyvä luusto ja tiiviit käpälät, aavistuksen luisu lantio, hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti edestä,
hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Hyvä käytös, oikea ylväs olemus.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Deborah FI41624/08
6 v, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä pään pituus, kulmakaaret antavat kallolinjaan
pyöreyttä, hyvä kuono, hieman löysyyttä huulissa, syvällä olevat löysäluomiset silmät, ok purenta.
Kaunis niskan kaari, lyhyt pysty olkavarsi, hyvä eturinta, hyvä pitkä rintakehä, voimakkaasti
kulmautunut takaa. Hyvät käpälät, ikä näkyy jo liikkeessä, hyvä askelpituus, mutta hieman
epävakaat etuliikkeet, pehmeä selkä liikkeessä. Miellyttävä käytös.
AVO EH1
Dogiwogin Ce'nedra FI46163/07
7 v, feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Pää saisi olla jalompi, linjat eivät aivan
yhdensuuntaiset, hyvät silmät, pienet hieman kevyet korvat, oikea purenta. Löysää
kaulanalusnahkaa, riittävä kaula, hyvä rintakehä, pysty olkavarsi ja kevyt eturinta. Sopivasti
kulmautunut takaa, hyvät käpälät, kokoon riittävä luusto, hieman luisu lantio. Hyvä häntä, liikkuu
reippaasti, hyvä askelpituus, hieman korkea etuliike, erinomainen temperamentti.
AVO EH2

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Don Giovanni FI38834/13
Kookas, näyttävä nuorukainen, jolla hyvä ryhti ja mittasuhteet. Hyvä pään pituus, ylälinjat saisivat
olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kuonon vahvuus, verestävät silmäluomet, runsaat löysät huulet,
oikea purenta. Hyvä kaula, niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa. Kevyt eturinta, hyvä
rintakehän malli, hyvä vahva luusto ja tiiviit käpälät, hieman luisu lantio. Hyvä etuaskel, lyhyt
takaliike, jää rungon alle. Liikkuu kapeasti sekä edestä että takaa, kapea reisi. Hyvä käytös, hyvä
karva, väritys.
JUN H
AVOINLUOKKA
Patientdanes Gmj Poker Chip FI32235/11
3 v, elegantti uros, jolla hyvät mittasuhteet, mutta toivoisin kauttaaltaan hieman voimakkaammaksi.
Hyvä ylälinja, oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, vaaleat silmät, oikea purenta,
löysyyttä huulissa. Hyvä kaula, kevyt kapea eturinta, hyvä rintakehän pituus ja syvyys. Etuosa saisi
olla paremmin kulmautunut, sopivasti takaa, toivoisin voimakkaamman raajaluuston, hyvät käpälät.
Liikkuu tasapainoisesti, mutta tarvitsee voimaa liikkeisiinsä, etenkin taakse, vahva selkä, hieno
kiiltävä karva, esiintyy hyvin.
AVO EH1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Mi'havana Invincible FI55906/12
NUO POISSA
Rosestar's Liona Lewis FI12641/13
2 v, feminiininen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla sopiva vahvuus. Hyvä pään pituus, hyvä
kallolinja, aavistus kyömyä kuonossa, hyvät silmät ja purenta, löysyyttä huulissa. Hyvä kaula, kevyt
eturinta, hyvä runko, pituutta lanteessa, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, sopivasti takaa.
Hyvä luusto, liikkeessä pyöristynyt ylälinja, takaliikkeet saisivat olla tehokkaammat, löysyyttä
edessä. Hyvä temperamentti, tarvitsee kehätotutusta, valitettavasti ontuu tänään.
NUO EVA
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Istar B'Seba FI48298/04
Miltei 10 v, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Selvä sukupuolileima, hyvä pää, linjat
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä vahva kuono-osa, kaula ja niska, oikea purenta, ok eturinta.
Hyvä pitkä rintakehä, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, vahva reisi, vielä hyvät
käpälät. Hyvä häntä, liikkuu erittäin hyvin edestä, ikä näkyy vähän takaliikkeessä. (tässä iässä saa jo
näkyä). Oikea ylväs olemus, onnittelut vanhan koiran hyvästä hoidosta.

VET ERI1 SA PN1 SERTI ROP ROP-VET BIS3-VET

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12
2 v, maskuliininen uros, antaa aavistuksen matalan vaikutelman. Voimakas urosmainen pää,
pyöreyttä kallolinjassa, hieman kyömyä kuonossa, vaaleat silmät, hyvät korvat, purenta, löysät
huulet. Hyvä kaula ja niska, kevyt eturinta, hyvä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto,
käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella ja oikeilla tehoilla hienoisesta taka-ahtaudesta huolimatta,
liikkeessä hieman pehmeä selkä. Hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Elderberry's Unlimited Stad FI44234/13
1,5 v, feminiininen tyylikäs narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet ja sopiva voimakkuus.
Narttumainen pää, jossa riittävä pituus, hyvät korvat ja silmät, hieno purenta, löysät huulet. Hyvä
kaula ja eturinta, runko vielä kesken, tässä kehitysvaiheessa hieman korostunut lanneosa. Hyvä
luusto ja käpälät, lantio ja häntä. Liikkuu sivusta ja takaa hyvin, löysästi edestä, hyvä
temperamentti.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

