19.4.2015 Outokumpu
tuomari: Lena Danker
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Nordiccool Arctic Power FI33177/14
11 kk, hyvän kokoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä,
ikäisekseen hyvä runko, hyvä selkä ja lantio. Erinomainen luusto, hieman uloskiertyneet käpälät,
liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta tänään hyvin epävarma, tarvitsee harjoittelua, lupaava
kokonaisuus. Päivän palkinto johtuu epävarmuudesta.
JUN EH1
Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
13 kk, epävarma uros, jolla oikeat mittasuhteet. Erinomaiset pään linjat, hieman löysät luomet,
oikea purenta. Kaunis ylälinja, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä luusto. Liikkuu hyvällä
askelmitalla, mutta erittäin ahdas takaa, löysät kyynärät. Päivän palkinto johtuu ujoudesta.
JUN EH2
VALIOLUOKKA
Wundervoll Brewille FI40248/12
2,5 -vuotias, vahvarakenteinen uros, joka antaa hieman pitkän vaikutelman. Erinomaiset
yhdensuuntaiset pään linjat, oikea purenta, hyvin asettunut lapa, mutta pysty olkavarsi. Erinomainen
runko, hyvä luusto, suorat raajat, hieman liian suorat ranteet. Erinomaisesti kulmautunut takaa,
hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
AVOINLUOKKA
C'mon No Thanks I Am Fine FI18271/13
2 -vuotta ja 2 kk, elegantti narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Pää saisi kauttaaltaan olla isompi ja
vahvempi, hyvät pään linjat, hieman huolimattomat korvat, kaunis ilme, erinomainen purenta, isot
valkoiset hampaat. Riittävä runko, kokoon sopiva luusto, erinomaiset käpälät, toivoisin hieman
vahvempaa polvikulmaa. Miellyttävä luonne, liikkuu edestä lyhyellä askeleella, vielä ahdas.
AVO EH2
Wundervoll Bella Unica FI40250/12
2,5 -vuotias, vahva ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, erinomaiset yhdensuuntaiset linjat
päässä, purenta ok, sopivasti huulia. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto,
eriomaiset käpälät. Liikkuu tasapainoisesti, hyvällä askelmitalla, miellyttävä luonne.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09
5 -vuotias, kaunis narttu, jolla hyvä ryhti, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, kaunis ilme, purenta
ok. Kaunis ylälinja, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, hyvä luusto,
erinomaiset käpälät. Liikkuu pitkällä askeleella ja kantaa itsensä hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

musta / harlekiini
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
Vuoden ikäinen vielä hyvin ilmava tyttö, jolla lupaavat mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat
päässä, purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman litteä rintakehä, turhan nouseva
vatsalinja. Kokoon sopiva luusto, kaunis puhdas pohjaväri. Liikkuu vielä epätasapainossa ja
köyristää lannetta hieman. Erinomainen luonne ja oikea asenne.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Diamond EJ38836/13
1 v, 10 kk, harmaa harlekiini narttu, jolla hyvä koko, toivoisin enemmän yhdensuuntaisuutta päässä,
hieman pyöreät silmät ja avoimet luomet pilaa ilmettä, purenta ok. Pysty lapa, josta johtuen lyhyt
kaula, hyvä runko, hieman pitkä lanne-osa, vahva luusto. Erinomaiset käpälät, liikkuu lyhyellä
etuaskeleella ja astuu takaosalla yli, toivoisin selvempää kinnerkulmaa, hieman ujo käytös.
NUO H
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Hunting Honey FI51668/12
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Ozaenas Rihanna FI53143/11
4 -vuotias elegantti narttu, joka antaa pitkän vaikutelman. Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä,
kauttaaltaan hieman kapea pää, purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, oikea rintakehän
muoto, hieman pitkä lanne-osa. Sopiva luusto, erinomaiset käpälät, liikkuu pitkällä askeleella,
hieman korkea etuaskel, erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
6 -vuotias, vahvarakenteinen, hyvän kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, toivoisin
eleganttisemman pää, kallo saisi olla litteämpi, eikä niin syvä, ei ihan suora kuonon selkä, purenta
ok, mutta hyvin pienet kuluneet hampaat. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, hyvät
käpälät. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
VALIOLUOKKA
C'mon Legacy Of Valeriana FI50356/12
3 -vuotias, ryhdikäs narttu, joka antaa hieman pitkän vaikutelman, hyvät yhdensuuntaiset pään
linjat, hieman avoimet luomet, purenta ok. Pysty lapa, tästä johtuen lyhyt kaula, erinomainen runko,
hieman pitkä lanneosa, eriomainen luusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla, kääntää vasenta etukäpälää
rajusti sisään liikkeessä. Miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

