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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Maxidan’s Abracadabra DK05389/2016
Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros, hyvä pää, hieman raskaat huulet, kauniit tummat
silmät. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja, hyvin kehittynyt vankka runko. Hyvä eturinta, hyvät
käpälät ja luusto, hyvä takaosa. Liikkuu suvulta ja takaa hyvin, etuliikkeet voisivat olla
hieman paremmat.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja,
hieman jyrkkä lantio, hyvä eturinta, kyynärpäät voisivat olla hieman tiiviimmin rungossa.
Hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut takaa ja leveä reisi. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
JUN ERI1 SA PN4 VASERT
AVOINLUOKKA
Great-Body’s Last But Not Least FI54442/14
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää ja ilme, kaunis
niskankaari, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa ja hyvä eturinta. Sopiva luusto, hyvä
runko, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu kauttaaltaan hyvin.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA
Maxidan’s Waiting For A Girl Like You DK13410/2015
Hyvän tyyppinen narttu, hyvä pää, silmät voisivat olla hieman tummemmat, hyvä kaula,
selkälinja saisi olla vahvempi, etenkin liikkeessä. Hyvin kulmautunut etuosa, hyvä luusto ja
käpälät, hyvä runko, normaalit takakulmaukset. Liikkuu sivulta hyvin, etu- ja takaliikkeet
voisivat olla paremmat.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Alder Glade’sd Elowena FI20186/14
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Kaunis pää, tummat silmät,
hieman jäykät korvat, kaunis niskankaari ja hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä, hyvä
luusto ja käpälät, tiivis hyvä runko, normaalit takakulmaukset ja hyvä, leveä reisi. Liikkuu
kauttaaltaan hyvin.
VAL ERI2 SA PN3

Blaaholmd Rubin FI18988/17
Erittäin näyttävä, erittäin hyväntyyppinen narttu, hyvä pää ja ilme, kaunis niskankaari, hyvä
ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja runko. Liikkuu sivulta
erinomaisella maatavoittavalla askeleella. Etu- ja takaliikkeet voisivat olla
yhdensuuntaisemmat ja maski parempi.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
VETERAANILUOKKA
Alder Glade’s Gloria Great-M FI30044/09
8- vuotias veteraani, erinomaista tyyppiä, kaunis pää ja ilme, riittävän pitkä kaula. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, hyvänmallinen runko ja rintakehä, mutta hieman
laihassa kunnossa. Ikä näkyy liikkeissä ja runko on kuivunut.
VET EH2
Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08
Erinomaisessa kunnossa oleva 9,5 vuotias veteraani. Erinomainen tyyppi, hyvä pää,
hieman raskaat huulet, vahva hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä
luusto ja käpälät, erittäin hyvä runko. Liikkuu kauttaaltaan ikäisekseen erittäin hyvin.
VET ERI1 ROP-VET

Musta / harlekiini
NARTUT
AVOINLUOKKA
The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
Pienehkö, hyvät mittasuhteet omaava narttu, hieman karkea kallo-osa ja otsapenger voisi
olla voimakkaampi, pigmentti saisi olla parempi. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä. Hyvin
kulmautunut edestä, hyvä luusto ja käpälät, saisi olla tiiviimpi kyynärpäistä. Hyvä runko,
normaalit takakulmaukset, liikkuu sivulta hyvin silloin kun halusi. Etu- ja takaliikkeet
saisivat olla paremmat, selkälinja pettää liikkeessä.
AVO EH1

Sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Anselmi FI45501/14

Hyväntyyppinen narttu, hyvä pitkä pää, mutta kallo-osa hieman karkea, hyvä kaula,
hieman suora olkavarsi. Hyvä luusto ja käpälät, selkälinja pettää lapojen takaa ja lantio
hieman jyrkkä. Hyvä runko, leveä reisi, riittävät takakulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
AVO ERI1
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Erittäin hyväkuntoinen 8-vuotias veteraani. Pitkä, hyvä pää, hyvä ilme ja korvat, kaunis
kaula. Selkälinja pettää hieman lapojen takaa, hyvä etu- ja takaosa, hyvä luusto, hyvä tiivis
runko. Liikkuu ikäisekseen hyvin.
VET ERI1 ROP-VET

