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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Diplomatic's Norman Bates FI16763/14
Tayteläinen, vahva pää. Hyvät mittasuhteet. Hieman laskeva takakallo. On tänään hieman huolimaton.
Hyvä kaula, lapa. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä runko. Keskivahva raajaluusto. Lantio voisi olla
hieman parempi. Liikkuu vielä pentumaisesti. Hyvä turkki. Erinomainen luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Pine Garden's Indiana Jones FI14611/14
Maskuliininen pää, voisi olla hieman enemmän otsapengertä. Hyvä kuono-osa ja silmien väri. Löysät
silmäluomet häiritsevät ilmettä. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä kaula ja lavan sijoitus, mutta kapea
edestä. Hyvät rungon mittasuhteet, mutta kevyesti laskeva lantio. Hieman litteä rintakehä. Riittävä
raajaluusto ja kinnerkulma. Polvikulma voisi olla hieman parempi. Liikkuu ikäisekseen, mutta täytyy
tulla tiukemmaksi edestä. Hyvin esitetty.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Love-Dane's Great Sound FI30944/10
Täyteläinen. Maskuliininen pää. Hieman kupera kuono-osa. Hyvä leveys. Hieman löysät huulet. Hyvä
kaula. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Hyvin kehittynyt eturinta. Hieman jäykkä olkavarsi. Hyvä
rintakehän leveys, mutta riittävä. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. Liikkuu maatatavoittavasti. Hyvä
turkki ja väri.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
VALIOLUOKKA
Liebe Doggen Night Wish FI31372/10
Täyteläinen. Kaunis pää hyvillä mittasuhteilla. Hyvä silmien väri ja muoto. Hieman löysät huulet.
Hyvä yhdensuuntaisuus ja hyvin sijoittuneet korvat. Seistessä erittäin hyvä ylälinja. Hyvä lapa. Erittäin
hyvä eturinta. Hyvärunkoinen. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin edestä, mutta nostaa
selkää ja on erittäin lyhyt askel takana. Koirassa on kuitenkin monia hyviä puolia, sen vuoksi annan
SA:n.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Above All I Can Hear Your Heartbeat FI53413/13
Hyvin muotoutunut pää harmoonisella ilmeellä. Yhdensuuntaiset linjat. Hyvin sijoittuneet korvat.
Hyvät silmät ja hyvin kehittynyt kuono-osa. Hyvä ylälinja ja lavan sijoitus. Vielä hieman kehittymätön
rintakehä. Hieman jäykkä olkavarsi. Hyvä raajaluusto. Voisi olla enemmän polvikulmaa. Liikkuu hyvin
sivusta, mutta täytyy tiukentua edestä.
JUN ERI2
Edgeofglory FI11575/14
Pää hyvillä mittasuhteilla. Ei täysin yhdensuuntainen. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä silmien väri.
Hieman etuasentoinen lapa ja hieman jäykkä olkavarsi. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Kevyesti
kaareutuva selkä. Riittävä raajaluusto. Vielä erittäin pentumainen liike.
JUN EH3
Samuraiwood's Indica From Bvlgari FI12995/14
Feminiininen pää, hyvä yhdensuuntaisuus. Hyvä otsapenger. Hyvin sijoittuneet korvat. Erittäin kaunis
ylälinja. Hyvä lantio. Ikäisekseen hyvä rintakehä. Riittävä rinnan syvyys. Hyvä raajaluusto. Voisi olla
hieman enemmän polvikulmaa. Varpaat kevyesti ulospäin. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta voisi
olla enemmän iloa liikkeessä. Toinen silmä kevyesti tulehtunut, mikä häiritsee hieman ilmettä.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
AVOINLUOKKA
Wundervoll Bawaria FI40247/12
Ilmeikäs pää hyvillä mittasuhteilla ja hyvällä yhdensuuntaisuudella. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä
kuono-osa. Hyvin asettunut lapa, hieman jäykkä olkavarsi ja hieman kapea edestä. Riittävä rinnan
syvyys. Raajaluusto voisi olla aavistuksen vahvempi. Hieman pehmeät välikämmenet. Liikkuu erittäin
hyvin edestä, hieman lyhyesti takaa. Hyvä turkki ja väri. Mukava luonne.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT
VALIOLUOKKA
Wundervoll Bahira FI40254/12
Hyvin muotoutunut pää harmoonisella ilmeellä ja oikea yhdensuuntaisuus. Oikea silmien väri, terveet
silmät. Hyvin sijoittuneet korvat. Hieman löysät huulet. Kaunis ylälinja ja hyvin kehittynyt etuosa.
Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. Liikkuu ansiokkaasti hyvällä draivilla. Hyvä turkki.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

musta / harlekiini
UROKSET
VALIOLUOKKA

Dane Khan Milo FI38519/11
Maskuliininen pää. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä yhdensuuntaisuus. Silmät voisi olla hieman
tummemmat. Hyvä kaula ja lavan asento, selkä ja lantio. Jäykkä olkavarsi ja hieman kapea edestä.
Hyvä raajaluusto. Voisi olla hieman enemmän kulmautunut takaa. Varpaat ulospäin. Liikkuu hieman
lyhyellä askeleella takaa ja hieman löysästi.
VAL EH2
Rivercrest George Clooney FI60196/09
Täyteläinen. Vahva pää. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvät silmät, väri ja muoto. Kevyesti kupera kuonoosa. Kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä, Hyvä eturinta ja runko. Hyvä raajaluusto ja
kulmaukset. Liikkuu hyvin. Kaunis turkki.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Perfect Sunshine Dies Felices FI56020/10
Feminiininen pää. Hyvät mittasuhteet, mutta ei täysin yhdensuuntainen. Voisi olla hieman selkeämpi
otsapenger. Hyvin täyttynyt kuono-osa ja hyvin sijoittuneet korvat. Silmät voisi olla aavistuksen
tummemmat, mutta ovat terveet ja raikkaat. Hyvä kaula ja lapa. Hieman kapea edestä. Hieman uppoava
selkä. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Riittävä raajaluusto. Voisi olla hieman enemmän
kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin edestä, köyristää selkää ja hieman ala-asentoinen takaa. Mukava
luonne. Hyvin esitetty.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
Hyvät pään mittasuhteet ja hyvin kannetut korvat ja hyvä yhdensuuntaisuus. Poskekas. Hieman vaaleat
avoimet silmät ja suuret silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja erittäin hyvä etuosa. Kevyesti
kaartuva selkä. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä raajaluusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu
riittävällä askelpituudella, mutta erittäin löysät kyynärpäät. Kaunis turkki.
VAL ERI2
Bonel Camilla FI19083/11
Hyvä pään muoto ja yhdensuuntaisuus. Silmät voisi olla aavistuksen tummemmat. Hyvät korvat.
Löysät huulet häiritsee. Hyvä ylälinja. Hyvät rungon mittasuhteet ja rinnan syvyys. Hyvä raajaluusto ja
kulmaukset. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin, mutta varpaat sisäänpäin.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

sininen
UROKSET

VALIOLUOKKA
Genedda Bien Fait FI44980/12
Hyvin muototunut pää, yhdensuuntainen. Hieman matala-asentoiset korvat. Hyvä kuono-osa. Erittäin
hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä lavan asento. Hieman kapea edestä. Riittävä rinnan syvyys. Hyvä
raajaluusto. Voisi olla hieman enemmän polvikulmaa. Varpaat ulospäin. Liikkuu erittäin hyvällä
askelpituudella. Hyvä väri. Voisi olla hieman enemmän painoa, muutama kilo lisää.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

