Oulu 9.7.20217
tuomari: Marianne Holm
sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
8,5 kk, hyvä sukupuolileima, hyvä luusto. Lupaava pää, vielä hieman avoimet luomet, hyvä kaula,
vielä kehittymätön eturinta, oikeanmuotoinen runko, hieman luisu lantio. Polvikulma voisi olla
aavistuksen pidempi, liikkuu vaivatta.
PEN2Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
8,5 kk, kauniit mittasuhteet, oikea tyyppi ja sukupuolileima. Erinomainen pää, oikeat linjat ja ilme,
tyylikäs kaula, hyvä säkä, oikea ylälinja. Erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät raajat ja käpälät.
Liikkuu vaivatta, lupaava pentu.
PEN1 KP ROP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Doggimainen Levoton Tuhkimo FI54294/15
Narttumainen, vielä kovin kesken kehityksen, kokoon sopiva luusto. Vielä kovin avoimet luomet,
päänlinjat saisivat yhdenmukaistua. Erinomainen hyvin kiinnittyvä tyylikkäästi kaartuva kaula.
Tilava rintakehä, hieman pysty olkavarsi, takaosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut, liikkuu
vaivatta.
PEN2Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, oikea sukupuolileima, oikeat päänlinjat. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Lupaava eturinta, oikea rintakehän muoto ja tilavuus. Kaunis
yhdensuuntainen ravi.
PEN1 KP VSP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Horsebjerg No One SE18948/2016
Voimakas uros, johon toivon lisää tyyliä, vahva luusto. Melko hyvä päänlinjat, mutta hieman syvä
kallo, kaula kaartuu hyvin, mutta sen kiinnitys on hieman jyrkkä. Eturaajan kulmaus saisi olla
hieman voimakkaampi ja raajakorkeutta tulisi olla hieman lisää. Erinomainen eturinta ja rintakehän
muoto, hyvä takaosa, liikkuu hyvin yhdensuuntaisesti.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA
Doggimainen Ukko Nooa FI46240/14
Voimakas, suuri, urosmainen. Pää saisi olla jalompi, kallo on aavistuksen leveä ja syvä. Tilava
runko, niukasti kulmautunut etuosa, liikkuu edestä löysästi, takaa kinnerahtaasti ja selkä köyristyy
sekä seistessä että liikkeessä. Takaraaja on kovin suora, tulisi olla voimakkaammin kulmautunut.
NUO H

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Genedda Utinam Noster Esset FI15041/12
Voimakasrakenteinen, urosmainen, hyvä pään profiili, hieman leveä kallo, huulet voisivat olla
tiiviimmät, voimakas kaula, vahva säkä. Hieman lyhyt olkavarsi, vahva luusto, tiiviit käpälät.
Erinomainen takaosa, liikkuu vaivatta, mutta ylälinja on kovin laskeva sekä liikkeessä että seistessä,
hieman epävarma, kuitenkin käsiteltävissä.
AVO ERI1
NARTUT
VETERAANILUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07
Vielä hyvässä kunnossa esiintyvä 9 vuotias, narttumainen, oikeat mittasuhteet, joskin raajakorkeutta
voisi olla hieman lisää. Hyvät päänlinjat, hyvin kaunis huulilinja, tyylikäs, voimakas kaula, hyvin
kulmautunut etuosa, puutteellinen eturinta, oikea rintakehän muoto. Hieman luisu ja kuivunut
takaosa, liikkuu vaivatta.
VET ERI1 ROP-VET

keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
8-kuinen narttumainen, hyvä luusto, lupaavat mittasuhteet. Hyvin tyylikäs hienopiirteinen pää, hyvä
kaula, mutta sen kiinnitys on aavistuksen jyrkkä. Lupaava eturinta ja rintakehä, erinomainen lantio
ja reisi, mutta sääri saisi olla aavistuksen pidempi ja polvi voimakkaampi. Erinomaiset kootut
käpälät. Liikkuu vaivatta.

PEN2 KP
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
8 kk, tyylikäs pentu, oikeat mittasuhteet ja linjat. Hyvä luusto, kaunis pää jossa oikeat linjat, hyvin
kiinnittyvä kaula. Oikea runko, lupaava eturinta, olkavarsi voisi olla hivenen pidempi ja viistompi,
varsin hyvä takaosa. Liikkuu jo nyt täysin puhtaasti.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
AVOINLUOKKA
Nordiccool Arctic Power FI33177/14
Voimakas johon toivoisin kauttaaltaan lisää tyyliä. Pää on kallo-osaltaan pyöristyvä ja kuonosta
liian kevyt. Hyvä kaula, erinomaiset kulmaukset, käpälät saisivat olla kootummat, ravi on sivulta
riittävä, takaa epävakaa ja edestä luvattoman löysä.
AVO H
VALIOLUOKKA
Edendane’s News Flash FI27850/14
Voimakas uros, erinomaista tyyppiä, vahva pää, jossa oikeat linjat. Kaula voisi olla hivenen
pidempi, erinomainen etuosa, voimakas korostunut eturinta ja oikea rintakehä. Hyvä takaosa,
liikkuu vaivatta.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-4
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Heart Hunter’s Be My Baby FI42959/14
Aivan liian laihana esiintyvä, sinänsä hyvin kaunislinjainen narttu. Erinomainen pää, oikeat linjat ja
huuli, hyvä ilme. Tyylikäs hieman voimaton kaula, tasapainoisesti kulmautuneet riittävä luustoiset
raajat. Erinomainen eturinta, oikeamuotoinen, mutta hieman kehittymätön rintakehä. Hyvä takaosa,
liikkuu vaivatta, päivän kunto määrää palkinnon.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
3-vuotias, voimakas, narttumainen. Erinomainen pää ja ilme, hyvin kauniit linjat, tyylikäs voimakas
kaula. Erittäin hyvin kehittynyt etuosa ja rintakehä, mutta olkavarsi saisi olla hivenen pidempi.
Erinomainen takaosa, tilava runko, lievästi löysä ranteesta, sivulta riittävä askel, työntö saisi olla
hieman voimakkaampi.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP
Great Romance Brindishi FI10175/14
Narttumainen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää, lähes yhdensuuntaiset linjat, vain aavistus
poskia. Hyvä kaula, riittävä eturinta, olkavarsi saisi olla pidempi ja viistompi, tilava rintakehä,

voimakas takaosa, mutta polvi voisi olla hivenen enempi kulmautunut. Hyvät käpälät, liikkuu
löysästi edestä sekä ranteesta että kyynärpäästä. Askeleessa saisi olla enempi voimaa.
AVO ERI2
Nordiccool Arctic Lucky FI33180/14
Narttumainen, hyvä luusto ja oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme, oikea kaula, turhan niukasti
kulmautunut sekä edestä että takaa. Sisäkierteinen kyynärpää, tilava oikeanmuotoinen rintakehä.
Liikkuu hieman varvasahtaasti takaa, kovin löysästi edestä, sivulta riittävin askelin.
AVO ERI3
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Delilah FI41627/08
Kaunis koira, ontuu valitettavan voimakkaasti. Mukavia eläkepäiviä!
VET EVA

