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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Euro Power James Bond FI20904/16
Mittasuhteiltaan varsin hyvä nuori uros, jolla kaunis ylälinja, riittävä raajaluusto. Lähes
yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä otsapenger, hyvä huulilinja. Kaunis niskalinja ja selvä
säkä, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa- Joustavat liikkeet, takaliikkeisiin saa
tulla vielä lisää voimaa, mukava käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Orontius Your Divine Zeus FI34564/15
Mittasuhteet ei aivan neliö ja vielä hieman rungoton nuorehko uros, jolla kokoon riittävä
raajaluusto. Lähes yhdensuuntaiset pään linjat, mutta kuono-osa turhan kevyt, huulikulma
voisi olla selvempi. Kaunis niskalinja ja hyvä säkä, etuasentoinen lapa, paremmin
kulmautunut takaa, hyvät sivuliikkeet, takaa kovin kinner ahdas.
AVO EH1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Great-Body’s Last But Not Least FI54442/14
Vielä nuori narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, sopiva raajaluusto ja hyvät käpälät.
Lähes yhdensuuntaiset pään linjat, erinomainen pigmentti, melko runsaat huulet, hyvät
silmät. Erinomainen niskalinja, riittävä säkä, tiivis selkälinja, tasapainoisesti kulmautunut
edestä ja takaa, vaivattomat liikkeet.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI
Maxidan’s Waiting For A Girl Like You DK13410/2015
2 v, vielä nuori narttu, jolla sopiva rungon pituus ja riittävä raajaluusto, yhden suuntaiset
pään linjat ja hyvä huulikulma. Ryhdikäs kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, saisi
olla kauttaaltaan tiiviimmässä kunnossa. Joustavat liikkeet, hyvä askelpituus.
AVO ERI2
Red Rublev Lollipop FI38406/13
Mittasuhteiltaan erittäin hyvä aikuinen narttu, jolla turhan kevyt raajaluusto.
Yhdensuuntaiset pään linjat, erinomainen huulikulma. Kaunis niskalinja ja hyvä säkä, hyvin
kapea eturinta ja pysty lyhyt olkavarsi, kapea myös takaosastaan. Melko voimattomat
hyvin kapeat liikkeet ja lyhyt askel pituus. Miellyttävä käytös.
AVO EH3

VALIOLUOKKA
Blaaholms Rubin FI18988/17
Tyypiltään erinomainen, hyvin kaunis narttu, kauniit rungon ääriviivat ja hyvät mittasuhteet,
kokoon sopiva raajaluusto. Yhdensuuntaiset pään linjat, erinomainen huulikulma, kaunis
ilme. Tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08
Upeassa kunnossa esitetty 9 v narttu. Hieno rodunomainen pää ja ilme. Hyvin kulmautunut
edestä, voimakkaammin takaa, hyvä runko ja eturinta, erinomaiset etuliikkeet, ikä näkyy
takaliikkeissä. Seistessä erinomainen kokonaisuus.
VET ERI1 ROP-VET

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s I Hate To Dance FI36301/16
13 kk, tässä vaiheessa hieman pitkärunkoisen vaikutelman tekevä juniori uros, jolla erittäin
hyvä raajaluusto. Voimakas urosmainen pää, jossa lähes yhdensuuntaiset linjat, tässä
vaiheessa hieman kevyt kuono-osa, mutta hyvä huulikulma. Eturinta iän mukainen,
riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, turhan pitkä lanneosa ja jyrkkä lantio. Joustavat
liikkeet, hyvä taka-askel.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
Lähes neliömäinen nuori uros, jolla erinomainen raajaluusto ja nyt jo tilava runko. Hyvin
voimakas pää, jossa lähes yhdensuuntaiset linjat, erittäin runsaat huulet, alaluomet
voisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula, riittävän selvä säkä, harlekiini väritys voisi olla
symmetrisempi kummallakin puolella runkoa. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, joustavat
liikkeet, miellyttävä käytös.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Ozaenas Supernova FI32181/14
Rungoltaan neliömäinen, hyvä luustoinen uros, jolla tasapainoiset kulmaukset edessä ja
takana. Lähes yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät silmät ja korvat, vahva leuat, hyvä
huulikulma. Tasainen mantteliväritys, vaivattomat joustavat liikkeet, ryhdikäs hyvälinjainen
kokonaisuus.

AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Una Ex Maxime Ventus RKF.4617453
13 kk vanha narttu, neliömäinen runko, kokoon sopiva raajaluusto. yhdensuuntaiset pään
linjat, korostunut otsapenger, hyvä huulilinja, silmäluomet avoimet ja osittain sisäänpäin
kääntyneet. Kohtuullisesti kulmautunut edestä ja takaa, joustavat hieman voimattomat
liikkeet. Tänään koiran iho hyvin ärsyyntyneen näköinen ja punottava, päässä, kurkun
alueella ja raajojen sisäpinnalla. Miellyttävä käytös, palkintosija silmäluomien vuoksi.
JUN HYL
VALIOLUOKKA
Ozaenas Rihanna FI53143/11
Hieman pitkärunkoinen keskivahva narttu, jolla hyvä raajaluusto, yhdensuuntaiset
päänlinja, erinomainen huulilinja ja hyvä ilme. Kaunis niskalinja ja hyvä säkä, lanne voisi
olla lyhyempi, hyvin kulmautunut edestä, turhan voimakkaasti takaa. Joustavat liikkeet,
mutta takaraajat hieman rungon alla, hieno ryhti.
VAL ERI2
Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
Neliömäinen narttu, jolla kauniit rungon ääriviivat, yhdensuuntaiset pään linjat, kuono-osa
voisi olla vankempi, hyvä huulikulma. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, selvä säkä, tiivis
selkä, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Ozaenas
Rotutyypiltään hyvin tasainen ryhmä, kahdella erinomaiset mittasuhteet ja kaksi hieman
pidempirunkoista. Hyvät rakenteet ja pääsääntöisesti hyvät ylälinjat. Joustavasti liikkuvia
koiria, joilla miellyttävät käytökset.
KASV1 KP ROP-KASV.

Sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Anselmi FI45501/14
Hyvin tasapainoinen keskivahva narttu, jolla sopiva rungon pituus ja hyvä raajaluusto.
Yhdensuuntaiset pään linjat, syvä kuono-osa, jossa hyvä huulikulma, hyvä eturinta ja

etukulmaukset, kaunis niskalinja ja selvä säkä. Turhan kuroutunut vatsalinja, hieman avoin
polvikulma, liikkuu hyvin edestä, takaliikkeissä pitäisi olla enemmän tehoa.
AVO EH1

