2.8.2015 Pori
tuomari: Marja Talvitie
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
VALIOLUOKKA
ALder Glade's Alonso FI47620/11
Edestä hieman löysästi muuten erinomaisesti liikkuva. Erittäin kaunislinjainen, vahva uros. Hieman
löysät huulet, muuten kaunis pää & ilme. Erinomainen kaula, ylälinja & takaosa. Hyvä eturinta,
hyvät, korkeat käpälät.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Red Rublev Let's Go Crazy FI38403/13
Edestä hieman löysästi, muuten hyvin liikkuva uros. Hyvät pään linjat ja ilme. Erinomainen
eturinta, voimakkaat takakulmaukset, hyvät etukulmaukset & eturinta. Hyvä häntä.
VAL ERI2 SA PU2 VACA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Nordiccool Arctic Light FI33175/14
Vähän niukasti edestä & takaa kulmautunut, mutta tyypiltään hyvä. Hieman roikkuvat silmäluomet.
Hyvä kaula, ikäisekseen hyvä eturinta, liian lyhyt lantio. Liikkuu kovin lyhyellä taka-askeleella ja
löysästi edestä. Liikkeessä ylhäällä kannettu häntä. Tarvitsee aikaa.
JUN EH2
Ritzypal's Full Moon Magic FI37413/14
Vahva erinomainen tyyppi. Hyvät pään linjat. Hyvä kaula & ylälinja & takakulmaukset.
Kyynärpussit hieman häiritsevät, hyvät korkeat käpälät & hyvä takakulmaukset. Liikkuu löysästi
edestä, muuten hyvin.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
NUORTENLUOKKA
Red Rublev My Little Pony FI23650/14
Erittäin hyvän tyyppinen. Kauniit pään linjat. Erinomainen kaula & ylälinja & runko. Häntä saisi
olla pidempi & reisi leveämpi. Erinomaiset käpälät. Liikkuu hieman löysästi edestä & ahtaasti
takaa, mutta hyvin sivulta katsoen.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT VACA
VALIOLUOKKA
Euro Power Hurriganes Rock FI40489/13

Hyvin kaunislinjainen, erinomainen tyyppi, hieno pää ja hyvä ilme. Erinomainen kaula ja hyvä
niskalinja. Niukahkot etu- ja hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta katsoen, kaunis väri.
Hyvä hännän pituus.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKA
Genedda Eau De Rose FI55764/14
Erittäin hyvän tyyppinen, hyväluustoinen. Hyvä pään malli, mutta korvat saa asettua paremmin.
Hyvä kaula, hieman niukat etu- ja erinomaiset takakulmaukset. Hyvä hännän pituus, hyvät korkeat
käpälät. Liikkuu vielä kovin levottomasti, tarvitsee vain aikaa.
PEN1 KP ROP-PEN
NUORTENLUOKKA
Colras Star Points 2 Lha'd FI16617/15
Erinomainen tyyppi, hyvät pään linjat, hieman lentävät korvat, hyvä kaula, ylälinja & eturinta.
Niukahkot etu-, hyvät takakulmaukset. Erinomainen karva, liikkuu löysästi edestä, muuten hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP
AVOINLUOKKA
C'mon Princess Of The Ring FI46583/13
Erinomainen tyyppi, hyvä pää, hyvä kaula. Voimakas eturinta & hyvin voimakas syvä runko.
Hieman kapea reisi, hyvät takakulmaukset. Liikkuu edestä löysästi, takaa hieman ahtaasti, hyvin
sivulta katsoen. Hyvä karva.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT VACA

sininen
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Danemanian Chosen Pearl To Lhad FI35573/14
Erittäin hyvän tyyppinen, vielä kovin kesken kehityksen oleva nuori nainen. Pään linjat ei
yhdensuuntaiset, erinomainen kaula & ylälinja, hieman lyhyt lantio, hyvä hännän pituus. Riittävät
etu- & hyvät takakulmaukset, mutta reisi voisi olla pidempi. Hyvä väri, tarvitsee vain aikaa.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

