Raasepori (Karjaa) 3.7.2016
tuomari: Tuula Savolainen
sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
5 v, ryhdikäs, kaunislinjainen uros, jolla hyvät mittasuhteet, yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät
korvat, toivoisin hieman kuivemmat huulet, kuitenkin hyvä huulilinja. Erinomainen eturinta, hyvä
rungon tilavuus, hyvät pitkät olkavarret, voisivat olla viistommat, erinomaisen hyvin kulmautunut
takaosa, etuliikkeet hieman kyynärpäistä löysät, sivuliikkeissä tarvitsee taka-askeleeseen enemmän
tehoa. Hyvin kannettu häntä.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
1 v, tyyppi erinomainen, hyvät mittasuhteet, kaunis kaula, yhdensuuntaiset päänlinjat, kuono saisi
olla pidempi, kaunis huulilinja, hyvin asettuneet korvat. Hyvin kulmautunut takaa, suorahkot
olkavarret ja ranteet, hyvä raajaluusto, hyvä rungon tilavuus. Takaliikkeet hieman kapeat,
sivuliikkeissä hyvä voima ja pituus.
JUN ERI1 SA PN4 VASERT
AVOINLUOKKA
Danemanian Cutie Pie FI35575/14
2 v narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus ja yhdensuuntaiset linjat, hyvät korvat, kuono
voisi olla hivenen vahvempi. Hyvä eturinta ja rungon tilavuus ja raajaluusto. Tasapainoisesti joskin
hiukan niukasti kulmautunut, yhdensuuntaiset edestakas liikkeet, sivuliikkeessä rytmikäs tehokas
askel.
AVO ERI1 SA PN3 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
C’mon One And Only FI50958/13
3 v, ryhdikäs olemus, kompakti kokonaisuus, hyvä pään pituus ja yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä
huulilinja, alaleuka voisi olla hieman leveämpi. Erinomainen eturinta, hyvä rungon tilavuus, luisu
kapeahko lantio. Tasapainoinen raajarakenne, yhdensuuntainen edestakas liike, sivuliikkeessä takaaskel voisi olla voimakkaampi.
VAL ERI2 SA PN2
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
5 v, tyypiltään erinomainen narttu, kaunis ylälinja seistessä, liikkeessä selässä pehmeyttä. Hyvä
pään pituus, yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvä huulilinja, hyvät korvat. Erinomainen eturinta, vahva

tilava runko, hyväasentoinen lantio. Hyvä takaosa, riittävästi kulmautunut edestä. Etuliikkeessä
löysyyttä, sivuliikkeessä hyvä askelpituus.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
8,5 kk, hyvät mittasuhteet, hyvä tiivis ylälinja, hyvät yhdensuuntaiset ja yhtä pitkät päänlinjat,
tummat silmät, avoimet luomet, hyvät korvat, alaleuka saisi olla leveämpi ja huulet tiiviimmät.
Hyvä eturinta, rungossa jo hyvä tilavuus, tasapainoisesti kulmautunut, joskin niukasti, hyvä
raajaluusto. Liikkuu ikäisekseen tasapainoisesti ja hyvällä sivuaskeleella.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Bonel I’m Irresistible FI31664/15
14 kk, tyyppi erinomainen, hyvät mittasuhteet ja ylälinja, kaunis pää, jossa yhdensuuntaiset
päänlinjat, kaunis huulilinja, tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen eturinta, tilava runko, joskin
lyhyehkö rintalasta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä raajaluusto, erinomainen lihaskunto,
yhdensuuntainen edestakas liike, tehokas, pitkä askelinen sivuliike.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Famous Freetrik FI48546/14
22 kk, kaunis ylälinja, erinomaiset mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset pään linjat, tummat silmät,
hyvä korvat, huulilinja voisi olla hieman tiiviimpi. Hyvä eturinta, oikeanmuotoinen rintakehä, hyvä
vahva lantio, hyvin kulmautunut takaa, suorahkot olkavarret, hieman korkealle kannettu häntä.
Edestakas liikkeet saa vielä vakiintua.
NUO ERI1
Mi’havana Jedi FI48058/14
22 kk, erinomaiset mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, kuono voisi olla
pidempi ja huulet tiiviimmät, alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvä eturinta ja rungon tilavuus,
voimakkaasti kulmautunut takaa, suorat olkavarret, hyvä raajaluusto. Etuliikkeet kyynärpäistä
löysät ja korkeat, suorat takaliikkeet, sivuliikkeessä hyvä askelpituus, harmaa harlekiini.
NUO EH2
VALIOLUOKKA
C’mon Please Be My Star FI46582/13
3 v uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä ylälinja, joskin hieman lyhyt luisu lantio.
Yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät huulet, tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen eturinta, hyvä

rungon tilavuus, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä raajaluusto, etukäpälät saisivat olla tiiviimmät.
Hyvä häntä, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
AVOINLUOKKA
Catapha’s Fantasia FI47310/14
2 v, kokonaisuutena hieman kevyt, pienikokoinen, hyvät mittasuhteet. Kevyt pää, otsapengertä saisi
olla lisää, huulilinja voimakkaampi ja alaleuka vahvempi, tummat silmät, hyvät korvat. Eturintaa
tarvitaan lisää, suorat olkavarret, polvikulmaa ja raajaluustoa toivoisin lisää, ei tänään parhaassa
karvassa. Tänään heikossa kunnossa, tehokkaat sivuliikkeet.
AVO H
Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
2 v 2 kk, kompakti nuori narttu, jolla kaunis ylälinja, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, huulet
saisivat olla tiiviimmät, hieman avoimet luomet, tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä eturinta ja
rungon tilavuus, tasapainoinen raajarakenne, hyvävahva leveä lantio. Tasapainoiset liikkeet, joissa
voisi olla hieman enemmän intoa.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP
VETERAANILUOKKA
C’mon U-R My Sunshine FI35071/06
10 v veteraani-ikäinen, hyvä mittasuhteet, kaunislinjainen pää, yhdensuuntaiset päänlinjat, kuono
voisi olla vahvempi ja silmät tummemmat, korvat ok. Hyvä eturinta ja rungon tilavuus, hyvä etuosa,
voimakkaasti kulmautunut takaa, lihakset jo kuivuneet. Liikkuu edelleen kevyesti, ei tänään enään
parhaassa kunnossa.
VET ERI1 ROP-VET

keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Lähes 9 kk, kauniit mittasuhteet, hyvin tasapainoinen kokonaisuus, hienot yhdensuuntaiset
päänlinjat, tummat silmät, kaunis huulilinja, hyvät korvat. Erinomainen eturinta, hyvä rungon
tilavuus, hieman lyhyt rintalasta, tasapainoinen raajarakenne, hyväasentoinen lantio, hyvä häntä.
Etuliikkeissä vielä löysyyttä, tehokas sivuaskel.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA

Grand De Feld’s Uranus DK08906/2015
13 kk, kompakti nuori uros, voisi olla mittasuhteiltaan hieman pidempi. Kaunislinjainen pää, jossa
hyvä pituus, yhdensuuntaiset pään linjat, silmät voisi olla tummemmat, hyvä huulilinja.
Erinomainen eturinta, tilava rintakehä, joka voisi olla pidempi, hyvä vahva hyvin kulmautunut
takaosa, suorat olkavarret. Yhdensuuntainen edestakas liike, reipas sivuaskel.
JUN ERI1
Samuraiwood’s Katti Matikainen FI31236/15
14 kk, nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään linjat, huulet saisi olla tiiviimmät,
hyvät tummat silmät ja korvat. Hyvä eturinta ja rintakehän tilavuus ja pituus, suorat olkavarret,
hyvä takaosa, hyvä vahva lantio. Etuliikkeet saa vielä tiivistyä, sivuliikkeissä saisi olla enemmän
tehoa, tänään hieman laiskalla tuulella.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Spotted-Sphinx Årvágenhed MET.DOG360/15
18 kk, kompakti kokonaisuus, voisi olla mittasuhteiltaan pidempi, hyvä vahva kaula, hyvät
yhdensuuntaiset päänlinjat, huulet saisi olla tiiviimmät, tummat silmät, hyvä korvat. Erinomainen
eturinta, tilava rintakehä, hyvin lyhyt rintalasta, alalinja nousee voimakkaasti, hyvä leveä vahva
lantio. Hyvin kulmautunut takaa, suorat olkavarret, yhdensuuntainen edestakas liike, sivuliikkeessä
korkea etuaskel.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Endure FI20193/14
2,5 v, hyvät mittasuhteet, seistessä kaunis ylälinja. Upea pää, jossa hienot yhdensuuntaiset linjat,
kaunis huulilinja, hyvät korvat, erinomainen eturinta, erinomainen tilava rintakehä. Hyväasentoinen
leveä lantio, hyvin kulmautunut takaa, etuliikkeissä löysyyttä, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla
voimakkaampi.
AVO ERI1
Alder Glade’s Ettan FI20195/14
2,5 v, tyyppi erinomainen, hyvät mittasuhteet, ryhdikäs kokonaisuus. Oikealinjainen pää, hyvä
huulilinja, hyvät tummat silmät, hyvät korvat, hyvä eturinta, erinomainen tilava rintakehä, hyvä
leveä lantio. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, etuliikkeissä löysyyttä, sivuliikkeessä hyvä
askelpituus.
AVO ERI2
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
7 v, lähes veteraani-ikäinen uros, jolla kauniit mittasuhteet ja kaula, oikealinjainen pää, jossa oikea
pituus, oikea huulilinja, tummat silmät. Erinomainen eturinta, hyvä rungon tilavuus, kapeahko
lantio, hyvin kulmautunut takaa, suorat olkavarret. Etuliikkeet kyynärpäistä löysät, sivuliikkeet saisi
olla tehokkaammat, selässä löysyyttä.
AVO EH3
Samuraiwood’s Ilias Iliadis FI12999/14
AVO POISSA

NARTUT
NUORTENLUOKKA
Samuraiwood’s Jaguar Dream FI46937/14
22 kk, tyyppi erinomainen, hyvät mittasuhteet, ryhdikäs kokonaisuus. Kauniit yhdensuuntaiset
päänlinjat, hyvä huulilinja, tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä eturinta, oikeanmallinen tilava
rintakehä, hyvä takaosa, suorahkot olkavarret, hyvä lantio. Etuliikkeissä löysyyttä, sivuliikkeessä
pitkä askel.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
5 v, hyvät mittasuhteet, antaa tänään hieman ilmavan vaikutelman, rintakehä saisi olla syvempi.
Hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, riittävä otsapenger, hieman
löysät huulet, hyvät tummat silmät. Suorat olkavarret ja hyvin suorat ranteet, pyöreähkö runko,
hieman luisu lantio, hyvä takaosa, liikkuu hyvin.
AVO H
Edendane’s Centerfold Holder FI27853/14
AVO POISSA
Edendane’s Front Page News FI27851/14
2 v, tyyppi erinomainen, kauniit mittasuhteet, ryhdikäs kokonaisuus, hyvät yhdensuuntaiset
päänlinjat, hyvät tummat silmät, hieman avoimet luomet. Erinomainen eturinta, tilava vahva runko,
hyvin kulmautunut vahva takaosa, suorahko etuosa ja ranteet, hyvä raajaluusto. Liikkuu joka
suhteessa hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP
VALIOLUOKKA
Samuraiwood’s Hollywood Dream FI17378/13
3 v, elegantti narttu, jolla kauniit mittasuhteet, kaunis ylälinja. Kaunislinjainen pää, jossa hyvä
pituus, hyvä eturinta, hyvä tilava rintakehä, tasapainoinen raajarakenne, kokoon sopiva raajaluusto.
Kapeat takaliikkeet, sivuliikkeessä tehokas askel.
VAL ERI1 SA PN3
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Samuraiwood’s
KASV EI ESITETÄ

