1.7.2018 Raasepori KR
tuomari: Tuire Okkola
Keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
7 kk, keltainen, hyvin kehittynyt, sopusuhtainen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä
raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut, kaunis nartun pää, huulet voisivat olla
kuivemmat. Hyvä luusto & käpälät, liikkuu hyvin, hyvä runko, miellyttävä luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Nerian Euro Power Ibiza FI40252/17
12 kk, kookas, hyvä luustoinen uros, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, riittävä rintakehä,
niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut. Turhan jyrkkä lantio, voimakas pää, hyvät
päänlinjat, huulet voisi olla kuivemmat ja kuono-osa aavistuksen täyttyneempi, alaluomet
voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu tänään takaraajat rungon alla, askel pidempi, hyvä karva,
rauhallinen luonne, esitetään hyvin.
JUN EH2
Samuraiwood’s Paavo Pesusieni FI48397/17
10 kk, kauttaaltaan sopusuhtainen, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen eturinta.
Hyvä pää, mutta kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi ja huulet kuivemmat ja
päänlinjat yhdensuuntaisemmat. Hyvä ylälinja, karva ei parhaassa kunnossa, hyvä häntä.
Liikkuu rodunomaisesti, esitetään hyvin.
JUN ERI1
VALIOLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
2 v, kookas voimakas rakenteinen, hyvä luustoinen, tasapainoisesti rakentunut uros.
Erinomainen rintakehä, hyvä eturinta, voimakas pää, hyvä kuono-osa, huulet voisi olla
kuivemmat. Erinomaiset silmäluomet & karvat & lihaskunto. Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Samuraiwood’s Peppi Pitkätossu FI48399/17

10 kk, kauttaaltaan sopusuhtainen kehittynyt narttu, kokoon nähden hyvä luusto, kauniit
linjat. Kaunisilmeinen pää, hyvät silmäluomet. Turkki ei tänään parhaassa mahdollisessa
kunnossa. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä häntä, liikkuu ja esiintyy hyvin.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
2 v, ikäisekseen rungoltaan riittävästi kehittynyt narttu, jolla riittävä eturinta, hieman pitkä
lanneosa. Hyvin kulmautunut takaa, erinomainen lihaskunto, hyvä karvapeite. Hyvä pää,
mutta päänlinjat voisi olla yhdensuuntaisemmat, erinomaiset silmäluomet. Liikkeessä
tänään turhan vallaton, liikkuu kerien edestä, pyöreähkö ylälinja tänään. Seistessä
parempi kuin liikkeessä.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Edendaneäs Diamonds Are Forever FI55364/15
2 v 8 kk, kauttaaltaan sopusuhtainen, lanneosaltaan hieman pitkä narttu, jolla kokoon
nähden riittävä luusto. Hyvin kulmautunut takaosa, hyvä eturinta. Hyvä pään pituus, mutta
huulet voisi olla kuivemmat, samoin silmäluomet. Hyvä häntä, erinomainen karva &
karvapeite, liikkuu rodunomaisesti ja esitetään hyvin.
VAL ERI1 SA PN2

Musta / harlekiini
UROKSET
VALIOLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
2 v, kookas, rungoltaan sopusuhtainen uros, jolla hyvä luusto, erinomainen eturinta, hyvin
kulmautunut takaa. Hyvä pään pituus, huulet voisi olla kuivemmat ja kuono-osa hieman
täyteläisempi. Erinomainen kiiltävä musta karvapeite, hyvä häntä, hieman lyhyt lantio,
häntä nousee liikkeessä ajoittain. Taka-askel voisi olla jäntevämpi liikkeessä, esitetään
hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Helleborine FI29437/15
3 v, tänään hieman tuhdissa kunnossa esitetty narttu, jolla kokoon nähden hyvä luusto,
tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä pään pituus, mutta kallo voisi olla tasaisempi ja huulet
kuivemmat. Kyynärpäät voisi olla tiiviimmät ja selkä ja ylälinja tiiviimpi sekä seistessä että
liikkeessä. Erinomainen karvapeite, esitetään hyvin.

AVO EH2
Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
2 v 1 kk, kauttaaltaan sopusuhtainen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvä eturinta,
niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä pään pituus, mutta huulet voisi olla
kuivemmat ja alaluomet tiiviimmät. Erinomainen karvapeite, tänään liikkeessä pyöreähkö
ylälinja, hyvä häntä, esitetään hyvin.
AVO ERI1
VETERAANILUOKKA
Big Ranger’s Europa Vqd FI23724/11
8 v, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa esitetty narttu, jolla hyvä luusto & eturinta &
takakulmaukset, ikäisekseen hyvä ylälinja. Hyvä pään pituus, turhan paljon löysää
kaulanahkaa, alaluomet voisi olla tiiviimmät, hieman ilmavat korvat. Liikkuu hyvin sivulta,
onnittelut omistajalle koiran hyvästä pidosta.
VET ERI1 ROP-VET
Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
8 v, erinomainen luusto ja rungon tilavuus, hieman pitkä lanneosa, hyvä eturinta,
tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä pään pituus, pään linjat voisi olla yhdensuuntaisemmat.
Liikkuu tänään takaraajat rungon alla, mutta riittävä askellus. Hyvä karva, onnittelut
omistajalle hyvästä koiran pidosta.
VET ERI2

Sininen
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
23 kk, kauttaaltaan sopusuhtainen, hyvät mittasuhteet, niukasti, mutta tasapainoisesti
kulmautunut, hyvä eturinta. Hyvät pään linjat, huulet voisi olla kuivemmat ja kuono-osa
täyteläisempi ja alaluomet voisi olla tiiviimmät. Erinomainen karvapeite, liikkeessä ylälinja
voisi olla tiiviimpi. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten hyvin, esitetään hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

