Kuhmo 4.6.2016
tuomari: Anita Al-Bachy
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
7,5 kk, tasapainoisesti kehittynyt, oikeat mittasuhteet omaava tiikeri. Oikeat päänlinjat, hyvät silmät
ja purenta, turhan pitkä ja loiva otsapenger, hieman kevyet korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä,
lupaava eturinta, hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, hyvä häntä,
erinomainen väritys. Tehokkaat, maatavoittavat liikkeet, lupaava.
PEN1 KP ROP-PEN
Danemate Aramis FI52508/15
7 kk, hyväkokoinen, erinomaiset mittasuhteet ja vahvuuden omaava urospentu. Oikeat pään linjat,
hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula, säkä ja selkä. Lupaava eturinta, hyvä runko, kulmaukset
ja luusto, tiiviit käpälät. Vapaat, maatavoittavat liikkeet, lupaava.
PEN2 KP
NARTUT
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
3,5 vuotias, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava narttu. Oikeat pään linjat, hyvä purenta,
silmät ja korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä, eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä runko,
kulmaukset ja luusto, tiiviit käpälät. Joustavat liikkeet, hyvä väri ja karva.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Delilah FI41627/08
8-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Hyvä purenta, oikeat pään linjat, hyvät silmät,
hieman kevyet korvat, huulikulma voisi olla hieman parempi, hyvä kaula, säkä ja selkä. Hyvä
eturinta ja runko, hieman pysty olkavarsi, muuten ok kulmaukset. Tiiviit käpälät, joustavat liikkeet.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET BIS-4-VET

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA

Bonel I’m Ace Of Spades FI31663/15
1 v, kookas, tyylikäs musta juniori. Oikeat pään linjat, hyvät silmät ja korvat, turhan löysät
alahuulet. Kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä, hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä, oikein kulmautunut
takaa. Pysty olkavarsi, hyvä luusto, tiiviit käpälät. Joustavat, maatavoittavat liikkeet, mustassa
hieman pronssin vivahdetta.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Jättiläisen Isidorus Jay FI33036/15
1 v. vielä kovin korkearaajaisen ja ilmavan vaikutelman antava uros. Hyvä purenta, oikeat pään
linjat, hyvät silmät ja korvat, turhan loiva ja pitkä otsapenger, huulikulma voisi olla parempi. Hyvä
kaula, säkä ja selkä, eturinnan tulee täyttyä, oikein kulmautunut takaa, pysty olkavarsi. Pitkät,
hieman löysät käpälät, liikkuu riittävällä askelmitalla. Erinomainen väritys harlekiinille.
JUN EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Fleur De I’Rose FI19220/15
15 kk, tyylikäs, vallaton harlekiini, oikeat pään linjat, hyvä kallo ja kuono-osa, löysä saksipurenta,
alaleuka voisi olla voimakkaampi. Kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä, hyvä runko. Eturinnan tulee
täyttyä, oikein kulmautunut takaa, pysty olkavarsi, hyvä luusto ja käpälät. Hieman turhan
voimakkaasti värittynyt harlekiini. Liikkuu korkealla etuaskeleella, tarvitsee kehätottumusta.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Diamond EJ38836/13
3 v. harmaa harlekiini, aavistuksen matalaraajainen ja tänään pulskassa kunnossa esitetty narttu.
Hyvät pään linjat, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat, huulikulma voisi olla parempi. Keskipitkä
kaula, hyvä säkä ja selkä, erinomainen eturinta, hieman suora olkavarsi. Polvikulma voisi olla
selkeämpi, hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
AVO H
Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
2 –vuotias, tyylikäs narttu, jolla oikeat mittasuhteet, oikeat pään linjat, hyvä purenta, suspektit
alaluomet, hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä, eturinnan tulee täyttyä. Riittävä runko,
oikein kulmautunut takaa, pysty olkavarsi. Hyvä karva ja väri, joustavat liikkeet.
AVO ERI1

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09

7-vuotias, erinomaisessa lihaskunnossa esitetty sininen uros. Hyvä purenta, vaaleat silmät, hyvät
korvat, pää voisi olla kauttaaltaan pitempilinjainen. Hyvä kaula, säkä ja selkä, sekä runko, riittävä
eturinta, erinomainen luusto, hyvät kulmaukset. Joustavat liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

