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sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Artturi FI45500/14
JUN POISSA
VALIOLUOKKA
Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08
Vahva, mittasuhteiltaan oikea, hyvä maskuliininen uros. Voimakas kallo, hyvä pään profiili, reilut
huulet, riittävän tiiviit silmäluomet. Erinomainen kaula, hyvä luusto ja käpälät, reilusti runkoa.
Etuosa voisi olla täyttyneempi ja voimakkaammin kulmautunut. Oikea-asentoinen häntä, etuliike
saisi olla yhdensuuntaisempi, painokas askel, keskipitkät liikkeet.
VAL ERI2 SA PU2VACA
Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11
VAL POISSA
Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12
Mittasuhteiltaan tarpeeksi koottu, hyvä luusto, sopivasti kaulaa. Maskuliininen pää, hyvä runko,
sopivat raajojen kulmaukset, kantaa itsensä hyvin liikkeessä, hyvät askeleet ja terve liikunta. Oikea
päänprofiili, selvä otsauurre, hyvä huulikulma, tiiviit silmäluomet. Terve olemus ja liikunta.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
NARTUT
VALIOLUOKKA
Bonel Daylight Princes Åsa FI46982/11
Linjakas ja narttumainen, hyvä runko, tarpeeksi tiivis ylälinja, keskivahva raajojen luusto.
Erinomaiset tiiviit käpälät, ylväs kaula. Narttumainen pää, hyvä litteä kallo, hyvät tiiviit
silmäluomet, tarpeeksi voimaa kuonossa. Oikea askelpituus, mutta hieman malttamaton.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Bonel Diamante Celeste FI46987/11
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Bonel Yön Lumous FI17654/07
Vahvarunkoinen, sopivaluustoinen narttu, hyvä eturinta ja takakulmaukset. Hyvä pään profiili,
sopivat huulet ja hyvät silmät. Syvä runko, tarpeeksi tiivis ylälinja liikkeessä, askel on jo aika raskas
ja edestä epävakaa. Ikä näkyy liikkuessa, nyt parempi seisoessa.

VET ERI1 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Bonel
KASV EI ESITETTY

musta / harlekiini
NARTUT
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Canina Rosa FI12212/13
Vahvarunkoinen harlekiini narttu, jolla hyvä puhdas valkoinen pohjaväri. Hyvät kootut käpälät,
hiukan jyrkät välikämmenet, hyvät mittasuhteet ja kohtuulliset kulmaukset, keskipitkä lanne. Oikea
pään profiili, vaalean ruskeat silmät, tiiviit hyvät luomet, hyvät huulet. Ylälinja voisi olla
napakampi liikkeessä. Liikkuu vähän jäykästi takaa, tarpeeksi pitkä askellus.
AVO ERI2
Wysiwyg's Tahti V Dogiwogin FI15975/14
Ylväs ryhdikäs ja tyylikäs nuorekas narttu. Kaunis ja liioittelematon nartun pää, ylväs kaula, selvä
säkä. Kohtuulliset raajojen kulmaukset, erinomainen ylälinja, keskivahva raajaluusto. Erinomaiset
kootut korkeat käpälät. Tarpeeksi yhdensuuntainen takaliike, hyvä askelpituus.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA CACIB
VALIOLUOKKA
Bonel Fanni FI52879/12
Erinomainen tyyppi, selvä sukupuolileima. Narttumainen pää, silmät voisivat olla tummemmat,
hyvät tiiviit silmäluomet. Tilava runko, hyvän kulmautuneet raajat, ylälinja voisi olla vakaampi
liikkeessä, oikea askelpituus. Erinomainen huulikulma ja paksu huuliaines. Tyylikäs ja linjakas.
VAL ERI1 SA PN3 VACA
VETERAANILUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07
Hyvässä kunnossa esitetty veteraani narttu. Puhdas valkoinen harlekiini, keveästi värittynyt. Hyvät,
kootut, korkeat käpälät. Tarpeeksi tiivis ylälinja, takaosa vaikuttaa jo hiukan kuivuneelta ja on
etuosa voimakkaammin kulmautunut. Erinomainen pään profiili, hyvät silmäluomet ja huulikulma,
ikään sopivat liikkeet.
VET ERI1 SA PN1 ROP-VET ROP

keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT

PENTULUOKKA
Gaia Gemma Nuo Grazuciu FI20381/15
Linjakas, laadukas pentu, seistessään lupaava kokonaisuus. Ylväs kaula, kootut käpälät, hyvin
rakentunut takaosa, tarpeeksi kulmauksia edessä. Ikään sopiva runko, hyvä nartun pää, korrekti
määrä nahkaa. Tyypilliset pennun liikkeet, vauhdikas käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Maskuliininen, vahvarunkoinen, sopivaluustoinen uros. Ylväs kaula, hyvin maskuliininen pää,
tarpeeksi litteä kaula, hyvät silmät ja luomet ja korrekti huulikulma. Eturinta saa vielä täyttyä ja
liikkeet tulla yhdensuuntaisemmiksi. Ajoittain hieman korkea häntä, tyypillinen sivuliike, ikään
sopiva kauttaaltaan.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI ROP-JUN
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Luisfigo FI29948/11
VAL POISSA
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Maskuliininen linjakas vahvarunkoinen uros. Hyvä eturinta, sopiva luusto, komea ylälinja. Ylväs
hieno kaula, erinomaiset silmäluomet ja silmät ja päänlinjat, erinomainen huulikulma. Liikkuu
oikealla askelpituudella, ponnekas taka-askel.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Edendane's Front Page News FI27851/14
Erinomaisen mallinen linjakas, hyvin narttumainen ja varmaraajainen, hyvät käpälät. Erinomainen
kaula, miellyttävästi kulmautuneet raajat ja ikään sopiva runko. Erinomaisen mallinen hieno pää,
riittävä otsapenger, erinomaiset silmät ja luomet. Liikkuu sujuvasti, hyvällä terveellä askeleella.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA
VALIOLUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Erinomaisen tyyppinen, hyvin linjakas ja tasapainoinen kokonaisuus. Hyvä luusto ja korkeat
käpälät, pitkät voimakkaasti kulmautuneet takaraajat. Erinomainen pää, riittävän leveä
kulmahampaiden asento, kaunis huulikulma, hyvät silmät ja luomet. Takaliike saisi olla
yhdensuuntaisempi.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

Samuraiwood's Hollywood Dream FI17378/13
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä sukupuolileima. Tyypillinen ylälinja, kohtuulliset raajojen
kulmaukset. Eturinta saisi olla selvempi, sopiva kaula. Oikea pään profiili, silmät saisi olla
tummemmat, hyvät huulet, tiiviit luomet. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella. Miellyttävä
kokonaisuus.
VAL ERI2 SA PN3

