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Sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Suomalainen Voitto FI18038/17
Erinomainen koko, mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä purenta, hyvät pään linjat,
erinomaiset korvat, päässä hieman poskia. Erinomainen kaula, säkä ja ylälinja. Eturinta ja
rinnan volyymi saa vielä kehittyä, takana erinomaiset kulmaukset, hieman lyhyt olkavarsi.
Lupaava sivuaskel, edestä ja takana vielä vähän kapea, erinomainen luonne.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Doggimainen Utön Vartija FI39031/16
Pienehkö, keskivahva rakenteinen, sopiva luusto, kokoon nähden, hyvä purenta ja pään
linjat, hieman poskia. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, rinnan volyymiä saisi olla
enemmän. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, tasapainoiset liikkeet.
Kokonaisuutena koira antaa hieman narttumaisen vaikutelman.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Doggimainen Piippolan Vaari FI46239/14
Keskikokoinen, keskivahva, neliömäinen, hyvä purenta, pää saisi kokonaisuutena olla
pidempi, korvat paremmin asettuneet. Hyvä kaula ja ylälinja ok, aika hoikassa kunnossa.
Polvikulma voisi olla voimakkaampi, edestä normaalisti kulmautunut, ok liikkeet.
VAL EH2
Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Vaikuttava kokonaisuus, erinomaiset mittasuhteet, koko ja sukupuolileima, hyvä purenta.
Kaunis pää ja ilme, hyvä eturinta, runko, kulmaukset ja väri. Joustavat liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Doggimainen Sibeliukse Aallotar FI53913/15
Keskikokoinen, neliömäinen, selvä sukupuolileima. Hyvä purenta, pää voisi
kokonaisuutena olla pidempi, ok linjat, vähän löysät huulet. Riittävä kaula, hyvä eturinta,
hyvä rintakehän malli ja tilavuus. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, periaatteessa
hyvä liikkumaan, mutta haluton esittämään sitä.
AVO EH1

Doggimainen Sibeliukse Ainola FI53916/15
Hyvin narttumainen, neliömäinen ja elegantti, hyvä purenta, alas kiinnittyneet korvat, pään
linjat ok. Hyvä kaula, ylälinja, riittävä luusto, hieman pysty olkavarsi. Takaa hieman
niukasti kulmautunut, periaatteessa hyvin lupaava liikerata, mutta tottumaton esiintyjä.
AVO EH2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
Tyylikäs ryhmä, oikeilla mittasuhteilla varustettuja doggeja. Hyvät pään linjat, liikeradat,
voimakkuuksissa yksilöllisiä eroja, selvät sukupuolileimat, kasvattajalla hyvä näkemys
rodusta.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV

Musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
Neliömäinen, elegantti, tasapainoisesti rakentunut, oikea purenta, erittäin kaunis pää,
hyvät silmät ja korvat, sekä pigmentti. Kuiva, kaunis kaula, riittävä eturinta, hyvä ylälinja,
riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Rintakehässä saisi olla enemmän volyymiä.
Liikkeessä hyvä ylälinja, hyvä askelpituus.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Genedda Eau De Rose FI55764/14
Neliömäinen, Vahvarakenteinen, oikea purenta, hyvät pään linjat, vähän alas kiinnittyneet
korvat, keskiruskeat silmät. Vähän pysty kaulan kiinnitys, voimakas säkä, lyhyehkö
olkavarsi. Takaa voimakkaasti kulmautunut, liikkuessa hyvä ylälinja, riittävä askelpituus,
rauhallinen luonne.
AVO ERI2
Genedda Garder Son Sérieux FI48185/16
AVO POISSA
Hoppingham’s Rhythm’n Black Maya FI44083/14
Neliömäinen, narttumainen, keskivahva, hyvä purenta, hyvät pään linjat, pää voisi
kokonaisuutena olla hieman pidempi runkoon nähden. Vähän pysty kaulan kiinnitys,
erinomainen ylä- ja alalinja, edestä riittävästi kulmautunut, polvikulmaa saisi olla
enemmän. Riittävä luusto, liikkeessä hyvä ylälinja, rauhallinen luonne, riittävä askelpituus.
AVO ERI1

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Kiamar Finding Nemo FI25437/17
Erinomainen koko ja sukupuolileima sekä mittasuhteet, oikea purenta, hyvät silmät ja
korvat, melko hyvät pään linjat. Hyvä kuiva kaula, selvä säkä, erinomainen ylä- ja alalinja.
Hieman pysty olkavarsi, takaa normaalit kulmaukset, liikkeessä hyvä ylälinja, joustava
askel, vielä vähän kapea edestä.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s I’m News Hot News FI28763/15
Vahva neliömäinen, tiivisrakenteinen ja selvä uros, hyvä purenta, pään linjat, silmät,
korvat. Kaunis kaula, vahva säkä ja eturinta, erinomainen luusto. Riittävät kulmaukset,
liikkeessä hyvä ylälinja, takaa kovin leveä, kokonaisuutena antaa vähän turhan raskaan
vaikutelman, myös liikkeessä.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Edendane’s Pulitzer Prize FI27849/14
Keskikokoinen, neliömäinen, tyylikäs, urosmainen, hyvä purenta, kokonaisuutena hyvä
pää, joka voisi olla aavistuksen pidempi kokoon nähden. Selvä säkä ja eturinta, melko
lyhyt olkavarsi, takaa hyvin kulmautunut, liikkuu erittäin hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bella FI10301/18
11 kk, erinomainen sukupuolileima ja ääriviivat, oikea purenta, tummat silmät, hyvä maski,
hyvät pään linjat, vähän alas kiinnittyneet korvat. Kuiva jalo kaula, erinomaisesti
kulmautunut edestä ja takaa, selvä säkä, ikään nähden sopiva runko. Erittäin lupaavat
liikkeet, esiintyy iloisesti.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Roverside Tail’s Adelie FI50641/17
JUN POISSA
AVOINLUOKKA

Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
2,5 v, erinomainen koko ja mittasuhteet, keskivahva, hyvä purenta, ok pään linjat, hieman
avoimet, mutta tummat silmät, hyvä maski, kauniit korvat. Erinomainen eturinta ja säkä,
kuiva pitkä kaula, hyvä pitkä rintakehä, takaa hyvin, edestä riittävästi kulmautunut, liikkuu
hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP

