30.5.2015 Lieksa
tuomari: Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
musta / harlekiini
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Diamond EJ38836/13
Hyväluustoinen, hieman pitkärunkoinen narttu. Lyhyt kallo-osa, kapea hyvän pituinen syvä kuono,
syvällä olevat silmät, löysät silmäaukot, riippuvat huulipussit. Hyvä kaula, hieman painunut selkä,
pitkä lanne, niukasti kulmautunut. Liikkuu takaa ahtaasti, edestä hieman löysästi, sivuliikkeessä
saisi olla ylälinja tasaisempi ja askeleissa enemmän voimaa. Väri vaalean harmaalla pohjalla
tummia läiskiä.
NUO H
VALIOLUOKKA
Ozaenas Rihanna FI53143/11
Hyväluustoinen, pitkärunkoinen narttu. Erinomainen ryhti ja tasapaino. Kaunislinjainen pitkä pää,
jossa selvä sukupuolileima. Hyvä pitkä kaula, hyvä selkä, turhan pitkä lanne, hyvä lantio ja häntä.
Riittävä rungon syvyys, tasapainoisesti kulmautunut, erinomaiset etu- ja takaliikkeet, tehokas
sivuaskel.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan erinomainen uros, selvä sukupuolileima. Voimakaspiirteinen
leveäkalloinen pää, hyvät korvat ja silmät, pään yleisilme saisi olla jalompi. Erinomainen ylälinja,
hyvä lantio ja häntä. Erinomainen rinnan syvyys, hyvin kulmautunut, tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
VALIOLUOKKA
Herdolf Very Expensive FI58859/12
Hyvät mittasuhteet ja luusto, selvä sukupuolileima. Hyvät pään linjat, kuono voisi olla
täyteläisempi, kovin löysät riippuvat silmän alaluomet, löysät huulipussit. Hyvä kaula ja selkä,

hieman pitkä lanne, hyvin kulmautunut takaa, edestä niukemmin. Liikkeessä hieman löysyyttä,
hyvä sivuaskel.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Hyvät mittasuhteet ja luusto, ryhdikäs kokonaisuus, hyvät pään linjat, hyvä kuonon pituus ja
syvyys, kaunis huulilinja. Erinomainen ylälinja, hyvä häntä, hieman jyrkkä lantio. Hyvä rungon
syvyys, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, hyvät etu- ja takaliikkeet, sivuliike jää hieman rungon
alle.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Agassi FI47621/11
Vankkarakenteinen, mittasuhteiltaan oikea uros, selvä sukupuolileima. Hieman laskeva kallo-osa,
hyvät korvat, hyvä kuonon pituus, vahva kaula. Hyvä häntä, tasapainoinen selkä, niukka eturinta,
hyvä rungon syvyys, hieman painuneet ranteet, niukasti kulmautunut edestä, hyvät polvikulmat.
Kovin litteät takakäpälät, seistessä laskeva ylälinja, liikkuu edestä löysästi, takaa ahtaasti.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Wundervoll Brewille FI40248/12
Hyvä luusto ja raajakorkeus, hyvä mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvä kallon leveys, kuonon pituus
ja syvyys. Vahva kaula, tasapainoinen selkälinja, hyvä häntä, hyvä rungon syvyys. Hyvin
kulmautunut edestä, takaa niukemmin, takaliikkeessä hieman pehmeyttä, takaliike saisi olla
tehokkaampi. Ryhdikäs kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Wundervoll Bella Unica FI40250/12
Hyvät mittasuhteet, koko, vahva luusto. Hyvä narttumainen pää ja ilme, hyvät pään linjat, hyvä
kuonon syvyys ja pituus, hieman löysät silmä aukot. Erinomainen ylälinja, hyvä häntä, hyvä rungon
syvyys, hyvä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät etu- ja takaliikkeet, hyvä sivuaskel,
ryhdikäs kokonaisuus.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

