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keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Gaia Gemma Nuo Grazuciu FI20381/15
7 kk, tyylikäs, erinomaiset mittasuhteet omaava narttupentu. Oikeat päänlinjat, vielä hieman löysät
alaluomet, tummat silmät, hyvät korvat. Kaunis kaula, erinomainen ylälinja, hyvä rintakehä ja
lupaava eturinta. Oikein kulmautunut takaosa, hieman suora olkavarsi, sopiva luusto, tiiviit käpälät.
Hyvä häntä, erinomaiset liikkeet mennen tullen. Lupaava.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Nordiccool Arctic Power FI33177/14
13 kk, oikeat mittasuhteet omaava vahva uros. Oikeat pään linjat, keskiruskeat silmät, hyvät korvat,
alahuuli voisi olla tiiviimpi. Kaunis kaula, hyvä säkä, lyhyt rintakehä, lupaava eturinta. Sopivasti
kulmautunut takaa, suora olkavarsi, löysät käpälät, sopiva luusto, hyvä häntä. Liikkuu kovin
löysästi edestä, ok takaa.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Samuraiwood's Isla J Brave FI12998/14
1v 8kk, hyväkokoinen ja vahvuinen uros. Oikeat päänlinjat, tummat silmät, löysät alaluomet, hyvä
purenta, hyvä kaula. Köyryyttä lanneosassa. Hyvin lyhyt rintakehä, lyhyt luisu lantio, oikein
kulmautunut takaa. Suora olkavarsi, sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu kovin löysästi edestä ja
etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Euro Power Hard As Rock FI40484/13
2 -vuotias, hyväkokoinen, oikeat mittasuhteet omaava vahva uros. Oikeat päänlinjat, näkyvät
sidekalvot häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja selkä, hyvä rintakehän muoto ja pituus. Erinomainen
eturinta, sopiva luusto, tiiviit käpälät. Hyvin kulmautunut takaa, suora olkavarsi. Hyvä häntä, myös
liikkeessä, liikkuu joustavasti.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA CACIB ROP
Wundervoll Bob Marley FI40251/12
3 -vuotias tiikerijuovainen, hyvä koko- ja mittasuhteet. Oikeat päänlinjat, huulikulma saisi olla
parempi, hyvät silmät ja korvat. Keskipitkä kaula, hyvä säkä ja selkä, hyvä rintakehän muoto ja

pituus. Täyteläinen eturinta, hyvät käpälät, sopiva luusto. Lyhyt lantio ja kapeahko reisi. Liikkuu
korkealla etuaskeleella ja löysästi, kantaa häntänsä turhan korkealla liikkeessä, hyvä väritys.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Keith Richards FI39613/13
2.vuotias hyväkokoinen, oikeat mittasuhteet. Erinomainen sukupuolileima, hyvät päänlinjat,
tasapurenta, tummat silmät, turhan roikkuva alahuuli ja huulikulma voisi olla parempi. Hyvä kaula
ja selkä, oikea rintakehän muoto, mutta pituudeltaan lyhyt, hyvä eturinta. Sopiva luusto ja
kulmaukset, tiiviit käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä, liikkuu hyvällä askelemitalla joustavasti.
VAL ERI1 SA PU2 VACA
Alder Glade's Luisfigo FI29948/11
4-vuotias, erinomainen koko ja mittasuhteet. Oikeat päänlinjat, hyvä purenta, erinomainen kuono ja
kallo, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä, erinomaisesti kulmautunut, sopiva luusto,
tiiviit käpälät. Hyvä häntä, joka saisi olla hieman pidempi, joustavat liikkeet.
VAL ERI2
Love-Dane's High Power FI45373/10
Matalaraajaisen vaikutelman antava 5 -vuotias uros. Hyvä purenta, tummat silmät, löysät alahuulet,
ilmettä häiritsee pigmentinpuute suussa. Hyvä kaula ja selkä, hyvä runko ja rintakehän pituus. Hyvä
eturinta, sopiva luusto ja kulmaukset, hyvä häntä, joustavat liikkeet.
VAL EH4
Red Rublev Happiness FI11930/13
2,5 -vuotias, keskikokoinen, kauniit ääriviivat omaava uros. Erinomainen pään malli, oikeat
päänlinjat, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä purenta. Hyvä kaula, erinomainen selkä, hyvä
rintakehän muoto, hyvä eturinta, oikein kulmautunut takaa. suora olkavarsi. Kokoon sopiva luusto,
hyvät käpälät, hyvä häntä, joustavat liikkeet.
VAL ERI3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Heart Hunter's Be My Baby FI42959/14
1 -vuotias, tiikerijuovainen, erinomaisen kokoinen ja oikeat mittasuhteet omaava nuori narttu.
Oikeat päänlinjat, erinomainen kuono-osa, tummat kauniit silmät. Kaunis kaula, hyvä säkä,
erinomainen selkä, hyvä rintakehän pituus. Eturinnan tulee täyttyä, oikein kulmautunut takaa, suora
olkavarsi. Sopiva luusto, tiiviit käpälät, joustavat liikkeet, vielä hieman löysästi edestä.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
Nordiccool Arctic Lucky FI33180/14
13 kk, hyväkokoinen, oikeat mittasuhteet, oikealinjainen nartun pää, tummat silmät, hyvä kallo ja
kuono-osa. Hyvä kaula, pysty lapa ja suora olkavarsi, hyvä selkä. Hyvä runko, eturinnan tulee
täyttyä, seisoo voimakkaasti ranskalaisittain edestä. Hyvä häntä, liikkuu kovin löysästi edestä.
Palkintosijan määrää etuosan rakenne.
JUN H

NUORTENLUOKKA
Great Romance Brindishi FI10175/14
1 v 8 kk, tyylikäs, erinomaisen kokoinen nuori narttu. Oikeat päänlinjat, sopiva otsapenger ja
huulikulma voisi olla voimakkaampi. Erinomainen kaula, hyvä säkä ja selkä, oikea rintakehän
muoto ja pituus. Eturinnan tulee täyttyä, oikein kulmautunut takaa. Suora olkavarsi, tiiviit käpälät,
joustavat liikkeet.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT VACA
Red Rublev Midlife Crisis FI23654/14
16 kk, erinomaisen tyyppinen, hyväkokoinen, tyylikäs narttu. Erinomainen pää, oikeine linjoineen,
tummat silmät, hyvät korvat, kaunis kaula. Tiivis selkä, hyvämuotoinen ja pituinen rintakehä,
eturinta tulee vielä täyttyä. Tiiviit käpälät, sopiva luusto, joustavat liikkeet.
NUO ERI2
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Jodie Foster FI12895/13
Erinomaista tyyppiä, tyylikäs narttu, jolla erinomainen pää, rotutyypillisine yksityiskohtineen. Hyvä
purenta, keksipitkä kaula, hyvä säkä ja kaula. Oikea rintakehän pituus ja muoto. Eturinta voisi olla
täyteläisempi, sopivasti kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät. Joustavat liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

musta / harlekiini
UROKSET
VALIOLUOKKA
Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11
4 -vuotias, kookas vahva uros, jolla oikeat mittasuhteet. Oikeat päänlinjat, turhan löysät alahuulet ja
toivoisin kauttaaltaan pitempilinjaisen pään. Paksu kaula, köyryyttä lanneosassa ja hieman luisu
lantio. Vahva runko, riittävä eturinta, voisi olla kulmautuneempi takaa, riittävästi kulmautunut
edestä. Sopiva luusto, takaosan heikkous näkyy liikkeessä voimattomuutena. Saisi olla kauttaaltaan
jalompi.
VAL EH1
NARTUT
VALIOLUOKKA
Bonel Fanni FI52879/12
2 -vuotias, keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava tyylikäs narttu. Oikeat päänlinjat,
erinomainen kallo ja kuono, vaaleat silmät, hyvä kaula, säkä ja selkä. Hyvä rintakehän muoto ja
pituus. Tasapainoisesti kulmautunut, tiiviit käpälät, joustavat liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
VETERAANILUOKKA

Anxious French Kiss FI38990/07
8 -vuotias, tyylikäs, hyvin säilynyt harlekiini. Oikeat mittasuhteet, erinomainen pää, joskin
aavistuksen loiva otsapenger. Erinomainen kallo ja kuono-osa, hyvä kaula, säkä ja selkä. Tilava
runko, eturinta voisi olla täyteläisempi. Tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luusto. Tiiviit käpälät,
joustavat liikkeet, erinomaisessa kunnossa.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

siniset
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