14.5.2017 Salo ry
tuomari: Tuula Savolainen
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Euro Power Jack Daniel’s FI20906/16
14 kk, ryhdikäs, kaunislinjainen uros, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää,
yhdensuuntaiset päänlinjat, tummat silmät, huulet voisivat olla hieman tiiviimmät, hyvä
korvien kiinnitys. Hyvä eturinta, tilava rintakehä, rintalasta voisi olla pidempi. Hyvä
asentoinen lantio, hieman suorat olkavarret, hyvin kulmautunut takaa, hyvä raajaluusto.
Hyvät käpälät, tehokkaat tahdikkaat liikkeet, hyvä häntä.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
Love-Dane’s Kiss Wish FI38431/16
11 kk, hyvät mittasuhteet, esiintyy ryhdikkäästi, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvä
kuonon vahvuus, tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen eturinta, tilava rintakehä, saa
vielä hieman syventyä, suorat olkavarret ja ranteet. Hieman kapea reisi, vahva raajaluusto.
Tänään on selvästi enemmän edukseen liikkeessä kuin seistessä, sivuliikkeessä pitkä
tehokas askel.
JUN ERI2
VALIOLUOKKA
Ritzypal’s Funny Side Up FI37410/14
3 v, kaunislinjainen ryhdikäs uros, tasapainoinen kokonaisuus, kaunislinjainen pää,
yhdensuuntataiset pään linjat, kaunis huulilinja, riittävä otsapenger, hyvä korvien kiinnitys,
alaleuka voisi olla leveämpi. Erinomainen eturinta, hyvä tilava rintakehä, tasapainoinen
raajarakenne, hyvä raajaluusto ja käpälät. Hyvä asentoinen vahva lantio, tahdikkaat
tehokkaat sivuliikkeet, kauniisti kannettu häntä.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Love-Dane’s Kiss Me Quick FI38433/16
11 kk, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä ylälinja, yhdensuuntaiset pään linjat, päässä hyvä
pituus, kuono saa vielä vahvistua, tummat silmät, hyvä korvien kiinnitys, erinomainen
eturinta, oikeanmuotoinen rintakehä, vielä hieman kesken kehityksen, suorahkot
olkavarret. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä lantio, kapeat takaliikkeet, etuliikkeet saavat
tiivistyä, sivuliikkeessä kevyt tahdikas pitkä askel.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA

Red Rublev Lipstick Jungle FI38408/13
4 v, erinomainen nartun mittasuhteet, hyvä ylälinja, yhdensuuntaiset päänlinjat,
otsapengertä voisi olla enemmän, tummat silmät, kaunis huuli. Riittävä eturinta, tilava
vahva ja hieman pyöreähkö runko, tasapainoinen raajarakenne, suorat ranteet. Hyvä
raajaluusto, hyvät käpälät, etuliikkeet hieman leveät, sivuliikkeessä askeleen tulisi olla
hieman tehokkaampi.
AVO ERI1

Musta / harlekiini
NARTUT
AVOINLUOKKA
Glistening Chikago Fortune FI11122/15
2 v, kompakti kokonaisuus, jännittää hieman esiintymistä. Seistessä tänään ylälinja ei
parhaimmillaan, yhdensuuntaiset pään linjat, riittävä otsapenger, tummat silmät, huulet
voisivat olla tiiviimmät, hyvä vahva kuono. Hyvä kaula, hyvä tilava rintakehä, lyhyt jyrkkä
lantio, hieman suorat olkavarret ja ranteet, riittävä raajaluusto, kapeat takaliikkeet,
sivuliikkeessä riittävä askelpituus.
AVO EH2
Jättiläisen Freja FI28899/14
3 v, ryhdikäs kaunis sivuprofiili seistessä, yhdensuuntaiset päänlinjat, päässä hyvä pituus,
kaunis huulilinja, kuono voisi olla vahvempi, tummat silmät. Erinomainen eturinta, tilava
rintakehä, hyvä asentoinen lantio, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Yhdensuuntaiset
edestakaisliike, sivuliikkeessä hyvä askelpituus, tehoa voisi olla enemmän.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Genedda Grand Prix FI48181/16
8 kk, vahva, ryhdikäs urospentu, hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, yhdensuuntaiset
päänlinjat, riittävä otsapenger, hyvä korvien kiinnitys, hyvä kuonon vahvuus, hieman pienet
syvällä olevat silmät. Erinomainen eturinta, hyvin kehittynyt rintakehä, hieman jurkkä
lantio. Hyvin kulmautunut edestä, niukasti takaa, sivuliikkeessä tahdikas askel, kantaa
häntänsä hieman alhaalla, iloinen käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
NUORTENLUOKKA

C’mon Tuff Enought FI12218/16
19 kk, vahva voimakas nuori uros, hyvät mittasuhteet, kaunis kaula, vahva pää,
yhdensuuntainen päänlinja, huulet saisivat olla tiiviimmät, purennan tulee vielä vakiintua,
alaleuka saa vahvistua. Edestä kapea, suorat olkavarret ja ranteet, eturaajojen luut
saisivat olla suoremmat. Erinomainen tilava rintakehä, lyhyt jyrkkä lantio, hyvä takaosa,
edestakaisliikkeet saavat vakiintua, sivuliikkeessä hyvä askelpituus.
NUO H
AVOINLUOKKA
Horsebjerg No Bad Feelings FI56591/15
2 v, kompakti uros, jolle toivoisin raajakorkeutta lisää, hyvin tilava vahva runko.
Yhdensuuntaiset pään linjat, päässä hyvä pituus, huulet saisi olla tiiviimmät. Erinomainen
eturinta, hieman jyrkkä lantio, hyvä yhdensuuntainen edestakaisliikkeet, tasapainoinen
raajarakenne, ylälinja saisi liikkeessä olla vakaampi, sivuliikkeessä hyvä askelpituus.
AVO EH1

