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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Wundervoll Bob Marley FI40251/12
Erinomaista kokoa ja mittasuhteet omaava uros, jolla vahva luusto. Hyvät käpälät, puhtaat pään
ylälinjat, toivoisin kauniimpaa huulikaarta, hyvät korvat. Kaunis ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta
ja rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä, kaunis väri, tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI2
Wundervoll Brawille FI40248/12
Erinomaiset mittasuhteet omaava, erinomaista kokoa ja vahvaluustoinen uros, jolla komea pää,
kaunis huulikaari, erinomainen maski, hyvät korvat. Upea ylä- ja alalinja, eriomainen etu- ja
takakulmaukset. Kauniit tiiviit käpälät, hyvä häntä. Upeat liikkeet.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
Erinomaista tyyppiä edustava vahvaluustoinen uros, ja erinomaiset mittasuhteet. Komea pää, hyvä
maski ja korvat, kaunis ylälinja, erinomaisesti kehittynyt eturinta ja rintakehä, erinomaiset etu- ja
takakulmaukset, tiiviit käpälät. Hyvä häntä, mutta valitettavasti takaraajojen lihakset hieman
kuivuneet ja sen vuoksi takaliikkeet kärsivät.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
AVOINLUOKKA
Wundervoll Bella Unica FI40250/12
Kaunis feminiininen narttu, jolla sopivat mittasuhteet ja luusto. Kaunis pää ja hyvä maski, upea
kaula ja säkä, eturinta ja rintakehä vielä kehitysvaiheessa. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät tiiviit
käpälät, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askeleella.
AVO ERI1

musta / harlekiini
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Diamond EJ38836/13

Erinomaiset mittasuhteet omaava vahvaluustoinen ja feminiininen narttu, jolle toivoisin hieman
syvempää otsapengertä, hyvät korvat, hieman avoimet silmäluomet. Riittävä kaula, hyvä säkä,
vahva selkälinja. Eturinta ja rintakehä vielä kehitysvaiheessa, ranskalaiset eturaajat, tasapainoiset
kulmaukset, hyvä häntä. Hyvä harmaa harlekiini väri, tasapainoiset liikkeet.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Grande Gremin's Dark Gladiolus FI39894/12
Erinomaiset mittasuhteet, vahva luusto. Kaunis pää ja hyvä huulikaari, hyvät korvat, kaunis kaula,
hyvä säkä. Selkälinja saisi olla suorempi, eturinta saisi olla hieman leveämpi, hyvä rintakehä,
hieman avoimet kyynärpäät. Hyvät etukulmaukset, niukat takakulmaukset, hyvä häntä. Hyvät
etuliikkeet, takaliikkeisiin toivoisin paljon enemmän voimaa ja potkua.
AVO ERI2
Sorbus Intermedia Energy FI61259/10
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahvaluustoinen narttu, jolla kaunis pää, hieman kevyet korvat.
Hyvä kaula ja säkä, hyvä selkälinja, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset
kulmaukset, etukäpälät saisivat olla tiiviimmät, hyvä häntä. Puhdas harlekiini väri, tasapainoiset
liikkeet.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomaiset mittasuhteet ja luusto. Pää saisi olla pidempi ja sirompi, huulikaari syvempi. Hyvät
korvat, kaunis ylä- ja alalinja. Erinomaiset etu- ja takakulmaukset, hyvä häntä, tiiviit käpälät.
Erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Herdolf Very Expensive FI58859/12
NUO POISSA

