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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Red Rublev Little Red Deep FI38402/13
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, urosmainen hyvä pään muoto, kaunis maski, oikea hampaisto.
Erinomainen kaula, säkä ja selkä, hieman luisu lantio. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset,
kintereet voisivat olla vahvemmat, erityisesti liikkeessä, etukäpälät voisivat olla tiiviimmät. Kaunis
väritys, erinomainen luonne.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Blaaholms Rubin DK09615/2015
Erittäin lupaava nuori narttu, erinomaisesti kehittynyt ikäisekseen. Hyvä pään profiili, maski voisi
olla parempi, oikea hampaisto. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen rintakehä ja kulmaukset. Hyvä
askelpituus, etukäpälät hieman ulkonevat.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
NUORTENLUOKKA
Samuraiwood’s Jaguar Dream FI46937/14
Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen, kaunis pään profiili, saksipurenta, puuttuu P4
vasemmalta alhaalta. Kaunis kallo, hyvin kehittynyt selkä, lantio voisi olla parempi, erinomainen
eturinta, oikeat kulmaukset. Hyvät liikkeet, hyvä temperamentti. Puuttuva hammas määrää
palkintosijan.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Royal Jazz Alice In Wonderland FI37702/14
Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen, erinomainen pää, silmät voisivat olla tummemmat.
Kaunis kaula ja ylälinja, rintakehä riittävästi kehittynyt ikäisekseen. Oikeat kulmaukset ja liikkeet.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

musta / harlekiini
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska to Dd FI44543/15
Erinomainen tyyppi, narttumainen elegantti. Riittävästi kehittynyt ikäisekseen. Hyvät pään
mittasuhteet, oikea hampaisto, kuono voisi olla täyteläisempi silmien alta. Erinomainen kaula ja
selkä, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Erinomainen eturinta, riittävä rintakehän syvyys
ikäisekseen.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Genedda D’Amour Déesse FI48607/14
Vahva, hyvät mittasuhteet, pään profiili ok, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, kirsupigmentti
voisi olla vahvempi, vaaleahkot silmät, korvien kiinnitys voisi olla parempi. Kaunis kaula, hyvä
säkä, lantio voisi olla parempi, erinomainen rintakehä, hyvät kulmaukset. Melko hyvä liike, kaunis
väritys rungossa. Hieman liikaa mustaa päässä.
AVO ERI1

sininen
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Danemanian Chosen Pearl to Lha’D FI35573/14
Vahvaluutoinen, oikeat mittasuhteet, erinomainen pään profiili, hyvä hampaisto ja ilme, korvien
kiinnitys voisi olla parempi. Erinomainen kaula ja säkä, ylälinja voisi olla vakaampi liikkeessä,
hieman luisu lantio. Erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, riittävä askelpituus,
esiintyminen voisi olla parempi. Hyvä karvanlaatu.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

