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tuomari: Markku Kipinä
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Tyypiltään erinomainen, hyväluustoinen, lanne osaltaan hieman pitkä, maskuliininen uros.
Erinomaiset pään linjat, hyvä ilme, purenta ok. Kaunis kaula, hyvä säkä & lavat,
täyteläinen eturinta, pitkä rintakehä. Riittävät kulmaukset takana, kaunis väri, hyvä luonne.
Riittävä taka-askel, miellyttävä kokonaisuus.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP
AVOINLUOKKA
Orontius Your Divine Zeus FI3456/15
Hyväraaminen, riittävän vahva luustoinen uros, vielä kapea rungolta, hyvät ylälinja &
häntä, riittävät kulmaukset, väri ok. Hyvät pään linjat, hyvät korvat, silmät & purenta, runko
saa täyttyä ja askellus tasapainottua, hyvä luonne.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT
VALIOLUOKKA
Alder Glade’s Endure FI20193/14
Maskuliininen & voimakas, jo hieman raskaan vaikutelman antava uros, luisu lantio, niukka
polvikulma. Taka-askel jää vaatimattomaksi, hieman löysä edestä. Erinomaiset pään linjat,
hyvä ilme & purenta, hyvä väri, valkoista rinnassa, komea kaula.
VAL ERI2
Edendane’s News Flash FI27850/14
Tyypiltään erinomainen uros, jolla hyvä luusto & runko, hieman voimakkaammin
kulmautunut takaa, kaulan kaari voisi olla korostuneempi. Häntä ok, hyvät pään linjat,
hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä väri, liikkeessä hieman löysä edestä, kiva luonne.
VAL ERI1 SA PU2 VACA
NARTUT
AVOINLUOKKA
Great-Body’s Last But Not Least FI54442/14
Hyvä koko & mittasuhteet. Hieman luisu lantio, kaunis kaula. Riittävät kulmaukset, riittävän
pitkä rintakehä, hyvä eturinta, hyvät päänlinjat & purenta, hieman syvällä sijaitsevat silmät.
Hyvä väri, liikkuu tasapainoisella askeleella, hyvä luonne.
AVO ERI1 SA PN4 VASERT
VALIOLUOKKA

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Hyvä raaminen narttu, vahva luusto, seistessä hyvä ylälinja & häntä, avoimemmin
kulmautunut edestä, hyvät takaraajta & runko. Hyvät pään linjat, ilme & purenta. Hyvä
kaula, liikkeessä hieman löysä edestä, miellyttävä kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-4
Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
Tyylikäs, vahvarakenteinen, lanneosaltaan hieman pitkä narttu, kaunis kaula, riittävä
runko, voimakkaammin kulmautunut takaa, pystyt olkavarret. Hyvät pään linjat, ilme &
purenta. Väri saisi olla puhtaampi, liikkeessä hieman löysä edestä, miellyttävä luonne.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
VETERAANILUOKKA
Alder Glade’s Gloria Great-M FI30044/09
Tyylikäs, hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Kaunis kaula, hyvä ylälinja & häntä,
kapeahko runko, voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvä ilmeinen ja –linjainen pää,
purenta ok. Hyvä väri, liikkuu ikäisekseen hyvällä askelluksella, miellyttävä luonne.
VET ERI1 SA PN3 SERTI FI MVA ROP-VET

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut, vahvaluustoinen uros. hyvä ylälinja,
turhan voimakkaasti kiertyvä häntä. Hyvät pään linjat, korvat & purenta, vaaleat silmät.
Liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne, hyvä väri.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP ROP-JUN
AVOINLUOKKA
Ozaenas Supernova FI32181/14
Vahvaluustoinen, lanneosaltaan hieman pitkä uros, voimakkaasti kulmautunut takaa,
erittäin avoimesti edestä, hyvä runko, vahva kaula. Hyvät pään linjat, vaaleat silmät,
purenta ok. Askellus saisi olla tasapainoisempaa, hyvä väritys.
AVO ERI1
Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
Vahvaluustoinen, hyvän kokoinen uros. Pään linjat voisi olla yhteneväisemmät, melko
runsaat huulet, purenta voisi olla vahvempi. Väritys ok, selkälinja saisi olla vahvempi ja
askellus tasapainoisempi, häntä ok, tarvitsee aikaa tasapainottuakseen.
AVO EH2

NARTUT
AVOINLUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Kevyt runkoinen, lanneosaltaan hieman pitkä narttu, jolla hyvä ylälinja & häntä,
tasapainoiset kulmaukset. Hyvät pään linjat, korvat, silmät & purenta. Liikkuu vaivattomalla
askeleella, miellyttävä luonne. Voimakkaasti kuroutuva alalinja, tarvitsee aikaa
vahvistuakseen, väri ok.
AVO ERI1

Sininen
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Vahvaluustoinen, maskuliininen uros, jolla hyvät pään linjat, silmät, korvat & purenta.
Avoimesti kulmautuneet, ylälinja saisi olla suorempi, luisu lantio, voimaton taka-askel, väri
voisi olla puhtaampi, hyvä häntä.
NUO EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Ginger From Tamarin Blue HR11219ND
Vahvaluustoinen & -runkoinen narttu,, jolla hyvät pään linjat, korvat, silmät & purenta. Pitkä
rintakehä, voimakkaammin kulmautunut takaa, ei parhaassa karvassa tänään, korkea
häntä. Hyvä luonne, askellus saa tasapainottua, löysä edestä.
JUN EH1
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Voimakasrakenteinen, vankka runkoinen veteraani, jolla jo hieman pehmyt ylälinja.
Voimakkaammin kulmautunut takaa, hyvä ilmeinen pää, hyvä purenta. Hyvä takaosa &
häntä, liikkeessä löysä edestä, miellyttävä luonne.
VET ERI1 ROP-VET

