5.12.2015 Helsinki pentunäyttely
tuomari: Marja Kurittu
musta / harlekiini
UROKSET
BABYLUOKKA
Kiamar Elegant Entree FI34286/15
PEN POISSA
PENTULUOKKA
Bonel I'm Irresistible FI31664/15
Erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet. Oikeanmallinen pää, hyväasentoiset korvat, hyvät
silmät ja tiiviit silmäluomet, hyvä purenta. ikäisekseen juuri oikeassa kehitysvaiheessa oleva runko.
Hyvä etuosa ja kulmaukset. Liikkuu ja esiintyy hyvin, hyvä luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
Jättiläisen Hedera FI29439/15
Kookkaanpuoleinen hyvät mittasuhteet omaava uros. Oikeanmallinen vahva pää, hyvä purenta,
oikea-asentoiset kovat, hieman löysät alaluomet. Hyvä etuosa, hyvä rungon syvyys ja kehitysvaihe.
Hieman niukat takakulmaukset, tässä kehitysvaiheessa hieman takakorkea. Liikkuu ja esiintyy
reippaasti, hyvä luonne.
PEN3 KP
Jättiläisen Irwing Goodman Jay FI33037/15
Erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet. oikeanmallinen pää, aavistuksen ilmavat korvat,
hieman avoimet silmäluomet. Erinomainen kaula, etuosa ja rungon syvyys. Hyvin kulmautunut
edestä, hieman niukasti takaa. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne.
PEN2 KP
Jättiläisen Isidorus Jay FI33036/15
Hyvän tyyppinen sopusuhtainen uros. Oikea pään muoto, hieman ilmavat korvat ja avonaiset
silmäluomet, hyvä purenta. Hieman riippuvat huulet. Ikäisekseen juuri oikeassa kehitysvaiheessa.
Hyvä etuosa ja kulmaukset. Liikkuu ja esiintyy hyvin, hyvä luonne.
PEN4 KP
Jättiläisen Iskelmätähti Jay FI33039/15
PEN POISSA
NARTUT
BABYLUOKKA
Kiamar Exclusive Eleya FI34283/15
PEN POISSA

PENTULUOKKA
Bonel L'm Pretty One FI31661/15
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis pää ja ilme, hyvät silmät, korvat ja purenta. Erinomainen
etuosa, runko ja kulmaukset. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne.
PEN1 KP VSP-PEN
Goldgirls Erato FI23887/15
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Oikeanmallinen pää, hyväasentoiset korvat, hieman löysät alaluomet,
roikkuvat huulet, hyvä purenta. Erinomainen kaula ja etuosa, hyvä rungon syvyys sekä
kehitysvaihe. Hieman niukat takakulmaukset. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne.
PEN2 KP
Jättiläisen Hortensia FI29435/15
PEN POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Samuraiwood's Kawasaki Ninja FI31235/15
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet. Oikeanmallinen pää, oikea-asentoiset
korvat, hieman avoimet silmäluomet, roikkuvat huulet. Erinomainen kaula ja etuosa. Hyvä ylälinja,
oikeassa kasvuvaiheessa, hyvä rungon syvyys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin,
miellyttävä luonne.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
BABYLUOKKA
Euro Power I Am Super Star FI39577/15
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet. Kaunis oikeanmallinen pää, hyväasentoiset
korvat, aavistuksen löysät alaluomet, kaunis kauno-osa. Ikäisekseen erinomainen etuosa, hyvässä
kehitysvaiheessa oleva runko. Liikkuu ja esiintyy kauniisti, miellyttävä luonne.
PEN1 KP PN2-PEN
Kiamar Exotic Elena FI34284/15
Erinomainen tyyppi ja koko, oikeat rungon mittasuhteet. Oikeanmallinen pää, hieman ilmavat
korvat ja löysät alaluomet, hyvä purenta. Erinomainen kaula, etuosa, runko ja kulmaukset. Tässä
kehitysvaiheessa hieman takakorkea. Liikkuu ja esiintyy hyvin, miellyttävä luonne.

PEN2 KP
PENTULUOKKA
Blaaholms Rubin DK09615/2015
Erinomainen tyyppi ja koko, kauniit rungon mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme, kauniit korvat,
erinomaiset silmät, kaunis kuono-osa, hyvä purenta. Erinomainen kaula, etuosa, runko ja
kulmaukset. Liikkuu vetävällä kauniilla askeleella. Miellyttävä luonne.
PEN1 KP ROP-PEN RYP-3
Dogiwogin Isabella Rossellini FI30886/15
PEN POISSA
Hoppingham's I'm Gossip Hot Gossip FI28768/15
PEN POISSA

