Alavus 11.6.2016
tuomari: Markku Kipinä
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Red Rublev November Rain FI56153/15
Lupaavaraaminen tasapainoisesti rakentunut pentu, selvä sukupuoli leima, lupaavat pään linjat,
vahva purenta, hyvä ylälinja & häntä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä väri, takaosa saa vahvistua.
Liikkuu riittävällä askeleella, hyvät korvat, tummat silmät, kuva luonne.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
Erittäin lupaava, tasapainoisesti rakentunut. Hyväluustoinen pentu, hyvä ylälinja ja häntä,
ikäisekseen hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut. Lupaava pää, hyvä purenta, hyvät silmät &
korvat. Kaunis väri, liikkuu vaivattomalla askeleella.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/15
13 kk, tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs, riittävärunkoinen uros. Hyvä ylälinja ja häntä, hyvät
raajat, pään linjat ok, suurehkot korvat, hyvät silmät & purenta. Liikkuu hyvällä askeleella,
miellyttävä luonne.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Endure FI20193/14
Melko tuhdissa kunnossa esitetty vahvaluustoinen uros. Hyvät pään linjat ja ilme, hyvä purenta,
komea kaula. Hieman voimakkaammin kulmautunut takaa, luisu lantio, hyvä väri ja maski, takaaskel jää vaatimattomaksi, edestä ok.
AVO ERI2
Lyonhearts Virginia Gentleman FI59038/12
Tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs vahvaluustoinen uros. Hyvät pään linjat, hyvät korvat, silmät ja
purenta. Erinomainen ylälinja, hyvä häntä. Liikkuu vaivattomalla hyvällä askelluksella, miellyttävä
luonne.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT

NARTUT
JUNIORILUOKKA
Blaaholms Rubin DK09615/2015
Tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs vahvarunkoinen juniori. Hyvät pään linjat, riittävä maksi, hyvä
purenta, hyvät silmät & korvat. Tasapainoisen hyvin liikkuva kokonaisuus, miellyttävä luonne.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Hoppingham’s I’m Gossip Hot Gossip FI28768/15
Feminiininen, tyylikäs, ryhdikkäästi esiintyvä, hyvä väri, suurehkot korvat, tummat silmät, hyvä
purenta. Hyvä ylälinja & häntä, lupaava runko ja hieman ylikulmautunut takaa. Liikkuu kuitenkin
tasapainoisella askeleella.
JUN ERI2
Impozáns-Dog Yetta FI46029/15
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Ritzypal’s Full Moon Magic FI37413/14
Lanneosaltaan hieman pitkä, vahvaluustoinen, tyylikäs narttu. Hyvä pään linjat, hyvä ilme, hyvä
purenta, hyvä ylälinja & häntä. Liikkuu tasapainoisesti, sivuliikkeellä hieman löysä edestä. Alalinja
voisi olla kiinteämpi.
NUO ERI2 SA PN3
Samuraiwood’s Jamaica Rio Bueno FI46936/14
Tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvä luusto, hieman etuasentoiset lavat, hyvä takaosa ja häntä.
Hyvä runko, hyvät pään linjat, hyvä ilme. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, hieman löysä edestä.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT

sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Lupaavaraaminen pentu, jonka takaosa saa vahvistua. Lupaavat pään linjat, hyvät korvat, silmät &
purenta. Ikäisekseen riittävä runko, riittävä kaula, tasapainoiset kulmaukset, ylälinja saa vahvistua.
Liikkuu hyvin edestä, hieman kinnerahtaasti takaa, miellyttävä luonne.
PEN2 KP
Doggimainen Sibeliukse Kullervo FI53918/15
Tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs, vahvaluustoinen pentu. Hieman pitkä lanne, lupaava pää,
purenta ok. Vahva kaula, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen sivuliike, hyvä häntä. Kaunis väri,
miellyttävä luonne, ryhdikäs esiintyjä.

PEN1 KP ROP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Doggimainen Sibeliukse Ainola FI53916/15
Vielä rungoltaan kevyt, hyvä luusto, erittäin lupaava pentu, jolla kaunis väri. Lupaava pää, hyvä
purenta, saisi kantaa korviaan paremmin. Hyvä takaosa ja häntä, hieman pitkä lanne, riittävästi
kulmautunut edestä. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella, kiva luonne.
PEN1 KP VSP-PEN
Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
Vahvaluustoinen, lupaavasti rakentunut narttu, jolla hyvät pään linjat, hyvä purenta. Tasapainoiset
kulmaukset, hyvä ylälinja ja häntä. Saisi liikkua paremmalla askelpituudella edestä, miellyttävä
luonne, väri ok.
PEN2
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Komearaaminen hyväluustoinen uros, hieman voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvät pään
linjat, hyvät korvat, silmät ja purenta. Vahva kaula, eturinta saa täyttyä, vielä hieman löysä edestä,
lupaava väri. Miellyttävä luonne.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Piippolan Vaari FI46239/14
Hyvä koko & mittasuhteet, niukat takakulmaukset, maskuliininen, vahva riittävälinjainen pää, hyvät
korvat, silmät ja purenta. Hyvin kulmautunut edestä, vahva runko, hieman luisu lantio. Taka-askel
jää vaatimattomaksi, edestä löysä, ahdas takaa.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12
Maskuliininen, vahvaluustoinen uros, hieman pitkä lanne, ylälinja saisi olla tiiviimpi. Hyvät pään
linjat, hyvä ilme ja purenta, melko laaja valkoinen merkki rinnassa. Hieman luisu lantio, löysyyttä
kyynärpäissä, saisi liikkua tasapainoisemmalla askeleella, ahdas takaa, löysä edestä.
VAL ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15

Tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs narttu, jolla riittävät pään linjat, hyvä purenta, silmät & korvat.
Hyvä kaula, hyvä selkälinja ja häntä, hieman voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvä runko,
liikkuu riittävällä askeleella, hieman vallaton esiintyjä.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Täti Monika FI46243/14
Vahvarakenteinen, tyypiltään erinomainen, voimakas pitkälinjainen pää, hyvät korvat, silmät &
purenta. Niukahkot tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja & häntä. Väri ok, liikkuu riittävällä
sivuliikkeellä.
NUO ERI1 SA PN4
AVOINLUOKKA
Amanda FI45502/14
Vahvaluustoinen, vankkarunkoinen narttu, lanneosaltaan hieman pitkä, hieman luisu lantio.
Vaatimaton taka-askel, hyväilmeinen feminiininen pää. Kaunis kaula, hyvä purenta, väritys ok.
AVO ERI2 SA PN3
Danemanian Chisen Pearl To Lhad FI35573/14
Tasapainoisesti rakentunut, hyväluustoinen narttu, hyvä ylälinja & häntä. Riittävä sivuliike,
pitkälinjainen pää, vahva purenta, hyvät korvat & silmät. Eturinta voisi olla täyteläisempi, väri ok.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Humulus Lupus FI29440/15
Maskuliininen uros, joka köyristää voimakkaasti selkäänsä lanneosaltaan. Hyvät pään linjat, korvat,
vaaleat silmät ja hyvä purenta. Vahva kaula, hyvä etuosa, niukahko polvi, taka-askel jää
vaatimattomaksi, kiva luonne.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Mi’havana Jafar At Hoppinghams FI48059/14
Hyvä koko & mittasuhteet, vahva luusto, hieman etuasentoiset lavat. Hyvä purenta, maskuliininen
pää, vahva kaula. Hyvä harlekiini väritys, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä häntä. Liikkuu
riittävällä sivuaskeleella, etuaskel korkeahko, askellus saa tasapainottua.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA

Goldgirls Diktys FI21652/14
VAL POISSA
Patch-Guilt’s De Soto FI34441/11
Seistessä komearaaminen, vahvaluustoinen, lanneosaltaan hieman pitkä uros. Hieman
voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvät pään linjat, vahva kaula, väritys ok. Liikkeessä löysät
kyynärpäät, antaa takakorkean vaikutelman liikkeessä, ylälinjan tulee kiinteytyä.
VAL ERI1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Hoppingham’s Rhythm’n Black Maya FI44083/14
Tyylikäs lanneosaltaan pitkä narttu, etuasentoiset lavat. Hyvät pään linjat & purenta, vaaleat silmät
pilaavat ilmeen. Riittävä runko, hyvä kaula, musta väri saisi olla syvempi. Liikkuu riittävällä
sivuliikkeellä.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Eva-Evita Margenis FI49875/14
Vankkarunkoinen narttu, jolla hyvä ylälinja & häntä, hieman pitkä lanne. Voimakas, pitkälinjainen
pää, hyvä purenta, hyvät silmät. Hyvä taka-askel, hieman korkea etuaskel. Saisi kantaa korviaan
paremmin, musta väri saisi olla syvempi.
AVO ERI2
Genedda D’amour Déesse FI48607/14
Tyylikäs, kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, hyvä harlekiini väri. Pitkälinjainen
feminiininen pää, hyvät silmät & purenta. Saisi liikkua maatavoittamammalla askeleella, hyvä väri.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut feminiininen narttu, hyvä harlekiini väritys.
Tasapainoiset hyvät kulmaukset, hyvä häntä. Hyvät pään linjat, suurehkot korvat, hyvät silmät ja
purenta. Liikkuu tasapainoisella askeleella, miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-4

