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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Diplomatic’s Norman Bates FI16763/14
Hyvä koko, erinomainen luusto, vahva uros, kaunis vahva pää, hieman löysät huulet.
Selkälinja saisi olla suorempi, Köyristää lanneosaa liikkuessaan, erinomaisesti rakentunut
rintakehä, suorat hyvät liikkeet, hyvä tempperamentti.
AVO ERI1
Spotted-Sphinx Àrvågenhed FI38150/16
Riittävä koko, hyvä luusto, hyvän mallinen pää, mutta silmien alta saisi olla täytyneempi,
löysät huulet. Hyvä kaula ja selkälinja, liian kapea vielä edestä, kääntää eturaajoja
ulospäin, liian vapaat kyynärpäät. Riittävästi kulmautunut edestä, suora takaosa, hyvä
tempperamentti.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Ritzypal’s Funny Side Up FI37410/14
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
Hyvässä kunnossa, 8 v veteraani, hyvän mallinen pää, ikä näkyy kuono-osasta, kauniit
silmät. Elegantti kaula, hyvä selkälinja, erinomainen rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut,
liikkuu vielä hyvällä askeleella, hyvä tempperamentti.
VET ERI1 SA PU1 SERTI VSP ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Great-Body’s Nothing Think Bout Tomorrow FI33279/16
Riittävä koko, hyvä luusto, hyvän mallinen pää, mutta silmien alla saisi olla enemmän
täytettä, löysät huulet. Eleganttinen kaula, liikkuessa takakorkea selkälinja, hieman vapaat
kyynärpäät. Riittävästi kulmautunut, hyvä tempperamentti.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Edendane’s Bright Like Diamond FI55365/15

Nuori, hyvä luustoinen, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pää, silmien alta saisi olla
täyttyneempi, eleganttinen kaula, erinomainen selkälinja, tasapainoisesti kulmautunut,
eturinta saisi olla syvempi. Hyvät vapaat liikkeet, hyvä tempperamentti.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Edeline FI15723/11
Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis narttumainen pää, silmien alta saisi olla täyttyneempi,
syvälle asettuneet silmät. Pysty kaula, hyvä selkälinja, hieman laskeva lantio, edestä
katsottuna saisi olla suoremmat liikkeet, hyvä tempperamentti.
AVO EH1
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
Hyvä koko, erinomainen luusto, hyvän mallinen pää, mutta runkoon verrattuna saisi olla
voimakkaampi. Eleganttinen kaula, selkälinja saisi olla suorempi, liian laskeva lantio.
Riittävä eturinta, riittävät liikkeet, riittävä tempperamentti.
AVO EH2
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Gold Dancer FI48209/09
8 v, hyvässä kunnossa, kuiva ja kiinteä, hyvä pää, silmien alla saisi olla enemmän täytettä.
Eleganttinen kaula, hyvä selkälinja, hieman laskeva lantio, eturinta saisi olla syvempi.
Hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa, hyvät liikkeet, erinomainen
tempperamentti.
VET ERI1 SA PN2 VASERT VSP-VET
Northwind Northem Light FI48204/09
Hyvässä kunnossa, 10 v veteraani. Hyvän mallinen pää, silmien alla saisi olla enemmän
täytettä. Elegantti kaula, hyvä selkälinja, hieman kapea edestä, tasapainoiset kulmaukset.
Hyvät sivuliikkeet, hyvä tempperamentti.
VET ERI2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Catapha’s
KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16

Kaunis ja eleganttinen uros, hyvä luusto, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pää, mutta
kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hieman löysät huulet. Eleganttinen kaula, erinomainen
selkälinja, hyvin rakentunut rintakehä, hyvin kulmautunut edestä, tarvitsee enemmän
polvikulmia. Riittävän tasapainoiset liikkeet, hyvä tempperamentti.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
C’mon Please Be My Star FI46582/13
Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis vahva pää, silmien alta saisi olla täyttyneempi, hieman
löysät huulet. Eleganttinen kaula, hyvä selkälinja, hyvin tasapainoisesti kulmautunut, hyvin
rakentunut rintakehä. Kauniit tasapainoiset liikkeet, hyvä tempperamentti.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
Dogiwogin Highspeed Blackpower FI51662/12
Suuri voimakas uros, vahva pää, liian voimakas kallo-osa, kuonon selkä saisi olla
suorempi, eleganttinen kaula, riittävä selkälinja, laskeva lantio. Eturinta saisi olla syvempi,
liian vapaat kyynärpäät, liian suora takaosa, saisi liikkua tasapainoisemmin.
VAL EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Garder Son Sérieux FI48185/16
Hyvä koko ja mittasuhteet, riittävä luusto, narttumainen pää, mutta kuono-osa saisi olla
vahvempi. Eleganttinen kaula, hyvä selkälinja, hieman kapea vielä edestä, tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä tempperamentti.
JUN ERI2
Genedda Gâteau D’anniversaire FI48182/16
Hyvä koko ja mittasuhteet, tässä kehitysvaiheessa hieman takakorkea. Narttumainen pää,
kuono-osa saisi olla vahvempi, eleganttinen kaula. Hyvä säkä, hyvin, kulmautunut edes
hieman suora takaa. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä tempperamentti.
JUN EH3
Grande Gremin’äs I Li Be There For You FI36310/16
JUN POISSA
Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
Hyvä koko ja mittasuhteet, hieman pitkä runkoinen, erittäin kaunis ja voimakas pää,
eleganttinen kaula. Erittäin hyvin rakentunut rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut,
erinomaiset liikkeet, hyvä tempperamentti.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Jubilee Diamond FI22401/16
Harmaa harlekiini, hyvä koko ja luusto, hyvän mallinen pää, mutta kuono-osa saisi olla
voimakkaampi. Eleganttinen kaula, hyvä selkälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä,
suora takaosa saisi liikkua tasapainoisemmin, hyvä tempperamentti.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Finskilän Argento FI10157/16
Keskikokoa pienempi, hyvä luusto, vahva pää, mutta liian löysät huulet, silmissä liian
avoimet luomet. Hyvä kaula ja selkälinja, eturinta saisi olla syvempi, riittävästi
tasapainoisesti kulmautunut. Riittävät liikkeet, hyvä tempperamentti.
AVO EH2
Jättiläisen Freja FI28899/14
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, pää saisi olla vahvempi ja kuono-osa
täyttyneempi. Hieman pysty kaula, hyvä selkälinja, liian suora edestä. Hyvin kulmautunut
takaa, eturinta saisi olla syvempi, liikkeet saisi olla tasapainoisemmat.
AVO EH3
Jättiläisen Hortensia FI29435/15
AVO POISSA
Jättiläisen Illuisia Pink FI33033/15
Hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin kaunis narttumainen pää. Eleganttinen kaula, kaunis
selkälinja, tasapainoisesti kulmautunut, suorat hyvät liikkeet, erinomainen tempperamentti.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Angervo FI58815/11
6 v, kaunis narttu, voimakas, kaunis hyvän mallinen pää, hieman löysät huulet.
Eleganttinen kaula, erinomainen selkälinja, tasapainoisesti kulmautunut, kauniit suorat
liikkeet, hyvä tempperamentti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Cheree FI17256/08
Hyvässä kunnossa, 9,5 v veteraani, hyvä koko ja mittasuhteet, riittävä luusto. Hyvän
mallinen pää, kuono-osa saisi olla vahvempi, hieman kevyet korvat. Hyvä kaula ja
selkälinja, eturinta saisi olla hieman syvempi, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä
tempperamentti.
VET ERI1 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
Riittävästi yhtenäinen ryhmä, 1 narttu erottuu hieman, jolla on kapea kuono-osa. Kaikki
liikkuu hyvällä askeleella.

KASV1 KP ROP-KASV.

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Grand Prix FI48181/16
Hyvä koko, keskivoimakas uros, hyvän mallinen pää, mutta stoppia saisi olla enemmän.
Eleganttinen kaula, korkea säkä, hyvä selkälinja, laskeva lantio, hieman korkea hännän
kanto. Tasapainoisesti kulmautunut ja hyvät liikkeet.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NARTUT
VALIOLUOKKA
C’mon One And Only FI50958/13
Hyvän kokoinen voimakas narttu, narttumainen pää, mutta kuono saisi olla voimakkaampi.
Vahva kaula, hyvä selkälinja, erittäin hyvin rakentunut rintakehä. Riittävästi tasapainoiset
kulmaukset, kauniit suorat liikkeet, hyvä tempperamentti.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

