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tuomari: Janiki Steinbock, Israel
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Spotted-Sphinx Árvágenhed MET.DOG306/15
Kaunis pää, hyvä korvien asento, tyylikäs kaula. Hyvä ylä- & alalinja, hyvin kulmautunut. Liikkuu
hyvin. Alaluomet hieman liian löysät.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Bouquet Happy Chilli Dogs CMKU/ND/21375/14
JUN POISSA
Edendane's Pulitzer Prize FI27849/14
Hyvä koko, oikeat mittasuhteet. Kaunis pää, hyvä korvien asento. Kaunis ylä- & alalinja, hyvä
eturinta, tyylikäs kaula, hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin, silmien alaluomet löysät ja silmät
tulehtuneet.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Catapha's Gold Dragon FI48207/09
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä uroksen pää, kaunis kaula. Hyvä ylälinja ja rintakehä, hyvin
kulmautunut. Liikkuu hyvin.
AVO ERI2 SA PU2 VASERT
C'mon Claim To Fame FI24490/09
Hyvä koko, kauniit mittasuhteet, hyvä ilme. Kaunis kaula & eturinta & ylä- & alalinja &
kulmaukset. Liikkuu hyvin.
AVO ERI3
Grand Royal's Godsent Bismarck SE29599/2013
Hyvä koko, erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme, tyylikäs kaula. Kaunis eturinta &
rintakehä, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Red Rublev Little Red Depp FI38402/13
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis pää, tyylikäs kaula. Kaunis ylä- ja alalinja, hyvä eturinta. Löysät
alaluomet. Liikkuu hyvin.
AVO ERI4
Samuraiwood's Guess Who FI24742/12

Hyvä koko, hyvät mittasuhteet, otsapenger saisi olla voimakkaampi, jolloin ilmekin olisi parempi.
Hyvä kaula, kaunis eturinta. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.
AVO EH
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Méherzugi Wonder Girl FI52405/14
Kauniit mittasuhteet, hyvä koko, kaunisilmeinen pää, hyvä korvien asento. Kaunis kaula & ylälinja
& rintakehä & hännän asento. Liikkuu kauniisti, liikkuessaan takakorkea.
JUN ERI2
Ritzypal's Full Moon Magic FI37413/14
Hyvä koko, oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja korvien asento. Kaunis kaula, hyvä ylälinja ja
rintakehä. Hyvät takakulmat, etukulmat saisivat olla paremmat ja etujalkojen luut hieman
voimakkaammat. Silmien alaluomet turhan löysät.
JUN EH3
Royal Jazz Alice In Wonderland FI37702/14
Hyvä koko ja rakenne, kauniit mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme, hyvä ylä- ja alalinja. Hyvin
kulmautunut, liikkuu hyvin.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
C'mon Orimadonna FI46579/13
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula & eturinta & ylä- & alalinja &
kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT
Samuraiwood's Frezza Mocca FI22327/12
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hieman löysät alaluomet. Kaunis edestä ja ylä- &
alalinja. Hyvin kulmautunut.
AVO ERI2

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin's Favourite Florius FI48544/14
Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis uroksen pää. Hyvä kaula & ylälinja & rintakehä & kulmaukset.
Kaunis eturinta, liikkuu hyvin.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

Jättiläisen Fragola Alnus FI28898/14
Hyvä koko, oikeat mittasuhteet, hyvä pää & kaula & rintakehä & ylälinja & kulmaukset. Seisoo
edestä ahtaasti ja eturinta saisi olla leveämpi. Liikkuu hyvin, epäpuhdas väri.
JUN EH3
Magic Alaunt Lapintaika FI34444/14
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pää & kaula & rintakehä & luusto & ylälinja. Hyvä etukulmat,
heikot takakulmat, löysät alaluomet.
JUN EH2
Magic Alaunt Lemminkäinen FI34437/14
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä uroksen pää, melko hyvä kaula, hyvä rintakehä. Hyvät takakulmat,
koira edestä litteä, eturinta saisi olla paljon leveämpi. Seisoo edestä etujalat yhdessä kääntäen
tassuja ulos. Puuttuu pigmenttiä nenästä, väri ei ole puhdas. Löysät alaluomet.
JUN H
Magic Alaunt Lentotähti FI34441/14
Minimi koko, hyvät mittasuhteet, kaunis pää, melko hyvä kaula. Hyvä ylä- & alalinja, eturinta saisi
olla paljon leveämpi. Seisoo etujalat yhdessä kääntäen tassuja ulos. Löysät alaluomet, väri
sinimarmori.
JUN H
AVOINLUOKKA
Danemanian Aftershock FI25025/11
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä uroksen pää, kaula voisi olla näyttävämpi. Ylälinja saisi olla
parempi. Liikkuessa takakorkea, melko leveä rintakehä. Heikot etukulmat, hyvä takakulmat.
AVO EH1
Jättiläisen Öykki Döykki FI40074/11
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä ilme & kaula & ylälinja & rintakehä. Kääntää etujalojen tassut
ulos, aristaa liikkuessa takajalkoja.
AVO T
VALIOLUOKKA
Dane Khan Milo FI38519/11
Tyylikäs koira, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä
rintakehä ja luusto ja kulmaukset. Hyvä eturinta, liikkuu erittäin kauniisti.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Geranium Lucidum FI30681/14
Tyylikäs narttu, kaunis pää & ilme. Erittäin kaunis kaula & ylälinja & rintakehä & eturinta. Hyvin
kulmautunut, liikkuu kauniisti.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

Magic Alaunt Lammenneito FI34433/14
JUN POISSA
Magic Alaunt Lauhahiipijä FI34436/14
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme. Kaula saisi olla näyttävämpi, hyvä rintakehä ja
eturinta. Tarvitsee kehäkokemusta, liikkeitä mahdotonta arvostella.
JUN EH2
The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
Minimikoko, hyvä pää & kaula & ylälinja & rintakehä & eturinta & luusto. Liikkuu hyvin. Nenä ja
huulet vaaleanpunaiset, täysin ilman pigmenttiä. Väri saisi olla puhtaampi.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Diuna Czar Olbrzyma FI30349/14
Minimikoko, hyvät mittasuhteet, hyvä pää & kaula & rintakehä & eturinta & kulmaukset. Silmissä
näkyy kolmas luomi, täysin ilman pigmenttiä nenässä & huulissa. Liikkuu hyvin.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Genedda Nomen Nudum FI22064/09
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, kaula saisi olla näyttävämpi. Hyvä ylälinja & rintakehä
& eturinta. Hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, melko hyvin syötetty.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT
Magic Alaunt Jukuliina FI56278/12
Hyvä koko ja ilmava, hyvä pää, melko hyvä kaula. Hyvä eturinta ja rintakehä, heikot takakulmat.
Silmät puoliksi peittyvät 3 luomen alle. Liikkuu hyvin.
AVO H
Orion-Windycity's Oh, Pretty Woman FI51870/13
Hyvä koko ja mittasuhteet. Purenta saisi olla parempi, silmissä näkyy paljon 3:tta silmäluonta. Hyvä
eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin.
AVO EH3
Perfect Sunshine Her Highness FI37357/13
Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä nartun pää. Hyvä kaula & ylälinja & rintakehä & eturinta &
kulmaukset. Liikkuu hyvin. väri saisi olla puhtaampi.
AVO ERI2
Ziva Magic's Al El Santhynor FI12851/14
Hyvä koko, oikeat mittasuhteet, epäsymmetriset korvat. Melko hyvä kaula, hyvä rintakehä &
eturinta. Takakorkea, takajakojen tassut kääntyvät ulos. Epäpuhdas väri.
AVO H
VALIOLUOKKA
Big Ranger's Europa Vqd FI23724/11

Hyvä koko, kauniit mittasuhteet, hyvä pää. Kaunis kaula & ylälinja & rintakehä & eturinta. Hyvä
luusto & kulmaukset. Liikkuu hyvin, vaaleat silmät, 3. luomi näkyy liikaa.
VAL ERI2
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
Hyvä koko & mittasuhteet, kaunis pää. Hyvä ylä- & alalinja & eturinta & luusto & kulmaukset.
Liikkuu kauniisti, löysät alaluomet.
VAL EH3
Wysiwyg's Tahti V Dogiwogin FI15975/14
Hyvä koko & mittasuhteet. Hyvä nartun pää, kaunis ilme. Tyylikäs kaula, kaunis eturinta & ylä- &
alalinja. Hyvin kulmautunut, liikkuu kauniisti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Magic Alaunt
KASV EI ESITETTY

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Genedda Bien Fait FI44980/12
Hyvä koko, hieman pitkä runko. Hyvä pää, vaaleat silmät. Kaunis kaula & ylälinja & rintakehä.
Hyvät kulmaukset, edestä ahdas ja eturinta saisi olla leveämpi.
VAL ERI2
Grande Gremin's Castello FI59275/11
Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pää, hieman löysät alaluomet. Hyvä eturinta & rintakehä &
ylälinja & luusto & kulmaukset. Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
VETERAANILUOKKA
Bonel Zardoz FI46710/07
Hyvä koko & mittasuhteet. Hyvä pää & ilme. Hyvä kaula & ylälinja & rintakehä & takakulmat.
Edestä ahdas, liikkuu hyvin.
VET ERI1 SA PU2 ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Aurora FI45503/14

Hyvä rakenne & koko, kaunis pää & ilme. Tyylikäs kaula, hyvä ylä- & alalinja & eturinta & luusto
& kulmaukset. Liikkuu hyvin.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
VETERAANILUOKKA
Bonel Zara Odessa FI46709/07
Hyvä pää & ilme. Hyvä ylä- & alalinja & eturinta & kulmaukset. Hieman pitkä runko, liikkuu
hyvin.
VET ERI1 VSP-VET

