24.5.2015 Kajaani
tuomari: Anne Sume, EE
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane's News Flash FI27850/14
Erinomainen tyyppi, ikäisekseen hyvin kehittynyt, vielä kehitysvaiheessa oleva pää, hyvät pään
linjat, purenta ok. Hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Erittäin hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, syvä pitkä rintakehä. Vapaat liikkeet.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT
Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Erinomainen, vielä kehitysvaiheessa oleva uros. Hieman pitkärunkoinen, hyvälinjainen pää, hyvät
linjat. Hyväasentoinen kaula, vielä notko selkä, hyvin kulmautunut, hyvin kehittynyt rintakehä.
Tänään hieman lihavassa kunnossa, hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia's Keith Richards FI39613/13
Erinomainen tyyppi, urosmainen, hyvä luusto, pää vielä kehitysvaiheessa, hyvä ilme, hyvä
pigmentti, kuono-osa pitäisi kehittyä. Erittäin hyväasentoinen kaula, kaunis ylälinja, hyvä hännän
kiinnitys. Erinomaisesti kulmautunut, syvä ja pitkä rintakehä. Vapaat liikkeet.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP-3
Samuraiwood's Isla J Brave FI12998/14
Urosmainen, hyvä luusto, hyvälinjainen urosmainen pää. Riittävä kaula, vielä köyry selkä, hyvä
hännän kiinnitys. Erittäin hyvin kulmautunut, hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, vielä kapeat liikkeet
niin edestä kuin takaa.
NUO EH2
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Agassi FI47621/11
Urosmainen, hyvä luusto, hieman leveä kallo-osa, kuono-osa saisi täyteläisempi olla. Hyvä ylälinja
ja hännän kiinnitys, hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa. Syvä pitkä rintakehä, hieman
jäykät ja epätasapainoiset liikkeet.
AVO EH1
Euro Power Hard As Rock FI40484/13
AVO POISSA
Wundervoll Bob Marley FI40251/12
Erittäin hyvä tyyppi, hieman pitkä runko, toivoisin jalomman pään ja täyteläisemmän kuono-osan,
hyvä ilme ja hyväasentoinen kaula. Hieman notko selkä, hyvä hännän kiinnitys, erittäin hyvin

kulmautunut, syvä pitkä rintakehä. Tänään koira liian tuhdissa kunnossa, toivoisin liikkeisiin
sujuvuutta.
AVO EH2
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia's Kelly Clarkson FI39608/13
Narttumainen, tyylikäs, vielä keskellä kehitystä, hyväilmeinen pää, kuono-osa pitäisi vielä kehittyä.
Erittäin hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, valkoinen
merkki rinnassa.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Hayley FI31797/11
Narttumainen, hieman pitkärunkoinen. Hyväilmeinen pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi.
Hyväasentoinen kaula, ylälinja saisi olla parempi, notko selkä, pitkä hyvin kehittynyt rintakehä.
Erittäin hyvin kulmautunut, toivoisin paremman lihaskunnon. Hieman kapeat takaliikkeet,
epätasapainoiset etuliikkeet.
AVO ERI3
Chic Carelia's Isn't It Ironic FI32899/12
Erinomainen tyyppi, lyhyt runko-osa, toivoisin jalomman pään ja täyteläisemmän kuono-osan,
purenta ok, hieman verestävät silmät. Hyväasentoinen kaula, erinomainen hännän kiinnitys.
Erinomaisesti kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa. Syvä pitkä rintakehä, vapaat liikkeet,
hieman ahtaat takaa.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP
Chic Carelia's Jodie Foster FI12895/13
Narttumainen, hieman pitkärunkoinen, hyväilmeinen pää, purenta ok. Erittäin hyväasentoinen
kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut. Hieman liikaa lihavuutta, vapaat liikkeet, hieman
ahtaat takaa. Toivoisin puhtaamman värin.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Delilah FI41627/08
Narttumainen, hyvät mittasuhteet, hyväluustoinen, hyvät linjat päässä, purenta ok. Hyväasentoinen
kaula, hyvin kulmautunut edestä, hyvät kulmaukset takaa, hieman lyhyt sääri. Toivosin sujuvammat
liikkeet.
VAL ERI1
VETERAANILUOKKA
Euro Power Black Magic FI17135/07
Narttumainen, erittäin hyvässä kunnossa, vieläkin tyylikäs ja hyvälinjainen pää. Tasapainoisesti
kulmautunut, pitkä rintakehä, vapaat liikkeet.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia's
Hyvät sukupuolileimat, hyvät mittasuhteet ja luustot, hyvä pigmentti, hyvät liikkeet, miellyttävät
luonteet.
KASV1 KP ROP-KASV

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Magic Alaunt Linnunrata FI34440/14
JUN POISSA
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Diamond EJ38836/13
Tyypiltään erinomainen, hyvät mittasuhteet, vahva luusto. Narttumainen pää ja ilme, kuono-osa
pitäisi kehittyä, hyväasentoinen kaula, ylälinja saisi olla parempi. Erittäin hyvin kulmautunut edestä
ja takaa, tasapainoiset liikkeet. Harmaa harlekiini, värin takia saa erittäin hyvän. Todella kaunis
koira.
NUO EH1

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomainen tyyppi, vahva urosmainen, pää saisi olla jalompi, liian leveä kallo-osa.
Hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Erinomaisesti kulmautunut, syvä pitkä
rintakehä. Erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Doggimainen Tytön Tylleröinen FI46245/14
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Nobel Herzensbrecher Hermia V Hearts FI51728/08
Narttumainen, hieman pitkärunkoinen, toivoisin jalomman pään, liian pyöreä kallo-osa. Ylälinja
saisi olla tyylikkäämpi, hyvin kulmautunut, toivoisin tyylikkäämmän alalinja. Liikkeestä puuttuu
tasapaino, miellyttävä luonne.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Herdolf Very Expensive FI58859/12
Erinomainen tyyppi, hyvä luusto, hyvät mittasuhteet, narttumainen pää, hieman verestävät silmät.
Hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hieman suora edestä, hyvin kulmautunut
takaa, syvä pitkä rintakehä, hieman jäykät ja ahtaat takaliikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

