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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä raajakorkeus, hyvä luusto, hyvät pään linjat, tummat silmät, hyvä
kuono pituus ja syvyys. Erinomainen ylälinja, riittävä rungon syvyys, hyvin kulmautunut, hyvät
etu- ja takaliikkeet, kevyt sivuaskel, hyvä karvanlaatu.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Red Rublev Little Red Depp FI38402/13
Aavistuksen pitkärunkoinen uros. Selvä sukupuolileima, erinomaiset pään linjat, hyvät korvat,
hieman löysät silmäaukot. Hyvä kuonon syvyys ja pituus. Tasapainoinen ylälinja, hyvä runko, hyvä
rungon syvyys. Riittävästi kulmautunut, liikkuu takaa ahtaasti, edestä hieman löysästi, sivu askel
saisi olla tehokkaampi. Hyvä karvanlaatu.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Crowbay's Wind Diesel FI42267/09
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko. Hyvät pään linjat, hyvät silmät ja korvat, hyvä kuono.
Erinomainen ylälinja, hyvä häntä, hyvä rungon syvyys, tasapainoisesti kulmautunut, hyvät etu- ja
takaliikkeet. Hyvä sivuaskel, hyvä karvanlaatu.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Great-Body's Lawby Miss Clawby FI54450/14
Vielä pentumainen kokonaisuus, selvä sukupuolileima. Hyvä luusto, hyvä pään pituus ja linjat,
kovin löysät silmä aukot, ryppyinen otsa. Hyvä kaula ja selkä, hyvä häntä, runko vielä matala.
Hyvät polvikulmat, niukat etukulmat, liikkuu takaa leveästi, etuliikkeissä epäyhtenäisyyttä.
Lupaava kokonaisuus.
JUN EH1

musta / harlekiini
UROKSET

AVOINLUOKKA
Patientdanes Gmj Poker Chip FI32235/11
Hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, selvä sukupuolileima, hyvä pitkä pää, kovin vaaleat silmät, hyvä
korvat, riittävä kuonon syvyys. Pitkä kaula, hyvä selkä, jyrkkä lantio, runko saisi olla täyteläisempi.
Kovin suora etuosa, liikkuu takaa kovin ahtaasti, edestä löysästi, etuaskel saisi olla tehokkaampi ja
pitempi. Hyvä karvanlaatu.
AVO EH1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Colras Star Ponts 2 Lha'd FI16617/15
Hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, selvä sukupuolileima. Kevytpiirteinen pää, kovin löysät
alaluomet, kookkaat korvat. Hyvä kaula ja selkä, hieman pitkä lanne, niukasti kulmautunut edestä.
Liikkeessä hieman takakorkea, kapeahkot takaliikkeet.
AVO EH2
Lillakarnillan Phlox April FI27920/13
Vahvarakenteinen, aavistuksen pitkä narttu, hyvät pään mittasuhteet, voimakkaat kulmakaaret, isot
silmäaukot, vaaleat silmät. Hyvä rungon pituus, kovin löysät alahuulet. Hyvä pitkä kaula, hyvä
selkä, pitkä lanne, korkea-asentoinen häntä. Riittävästi kulmautunut, astuu edestä ristiin, leveät
takaliikkeet, hyvä sivuliike.
AVO EH1

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Artturi FI45500/14
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto, hyvät päänlinjat, hyvät korvat, hieman löysät silmäaukot,
hyvä kuonon syvyys, kovin pienet etuhampaat. Erinomainen ylälinja, hyvä rungon syvyys,
riittävästi kulmautunut. Hyväetu- ja takaliikkeet, hyvä sivuliike.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Doggimainen Kalevalan Aino FI48365/12
Hieman matalaraajainen, kevytrunkoinen narttu, selvä sukupuolileima, hyvät pään linjat ja pituus.
Hyvät korvat, kovin vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkä ja häntä. Runko vielä kovin matala,
kapeahkot takaliikkeet, löysät etuliikkeet, riittävästi kulmautunut. Liike saisi olla voimakkaampi.

AVO EH2
Doggimainen Melukylän Liisa FI48612/13
Ryhdikäs, vielä hieman ilmava kokonaisuus, erinomainen pää, hyvät korvat ja silmät, isot
huulipussit. Pitkä vielä hieman kapea kaula, hyvä ylälinja, lyhyt matala rintakehä. Kapeahkot
takaliikkeet, hyvät etuliikkeet. Hyvin kulmautunut, ryhdikäs kevyt sivuliike, hyvä karvanlaatu.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

