7.4.2018 Kajaani RN
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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Made By Magic FI11198/17
16 kk, kookas, tasapainoisesti kehittynyt nuori uros. Lupaava rungon tilavuus, erinomainen
raajaluusto, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja. Lupaava eturinta,
erinomainen kaula, hyvä pään pituus ja linja, kallo täyttyy iän myötä, hyvät silmät ja
huulilinjat. Tasapainoiset hyvät liikkeet.
JUN ERI2 SA PU2 VASERT
Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
JUN POISSA
Euro Power King Of Finlandia FI17818/17
14 kk, kaunis juniori uros, hyvät rungon mittasuhteet, lupaava rungon tilavuus,
erinomainen raajaluusto. Kaunis ylälinja, kaunis kaula, erinomainen pään profiili.
Erinomaiset takaliikkeet, hieman tanssivat etuliikkeet.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
2,5 v, kookas, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä
raajaluusto, lantiolinja hiukan häiritsee. Hyvä kaula, kaunis pää, jossa hyvät linjat,
kulmausten tasapaino saisi olla parempi ja liikkeet tehokkaammat.
AVO ERI2
Danemate Aramis FI52508/15
2 v, lyhyt hyvä rinta, ylälinja voisi olla tyylikkäämpi, riittävä eturinta. Riittävät kulmaukset,
kaunis kaula, hyvät päänlinjat, saisi liikkua pidemmällä ja tehokkaammalla askeleella.
AVO ERI3
Danemate Athos FI52507/15
2 v, hyvä rungon pituus ja tilavuus, aavistuksen pehmeyttä ylälinjassa. Riittävä eturinta,
riittävät kulmaukset, kaunis kaula, jätkän pää. Hyvät takaliikkeet, sivuliikkeet saisivat olla
tehokkaammat.
AVO ERI1 SA PU3
NARTUT
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15

2 v, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, hyvä raajaluusto. Kaunis ylälinja, hyvä taka-,
riittävät etukulmaukset. Eturinta saisi olla täyteläisempi, kaunis kaula, kaunis nartun pää.
Riittävän pitkä sivuaskel, ees-taas liikkeet voisivat olla leveämmät.
AVO ERI2 SA PN4 VASERT
Danemate Athena FI52506/15
2 v, hyvärungon pituus ja tilavuus, hyvä raajaluusto. Ylälinjassa hieman pehmeyttä,
riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset, riittävä eturinta. Hyvä voimakas kaula, hyvät
päänlinjat, erinomaiset etu- ja takaliikkeet, ees-taas liikkeessä turhaa löysyyttä.
AVO ERI1 SA PN3 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
5 v, hyvä rungon pituus ja tilavuus, kaunis eturinta, riittävä raajaluusto. Hyvät taka- riittävät
etukulmaukset. Kaula voisi olla pidempi, hyvät päänlinjat, hyvät sivu, erinomaiset
takaliikkeet, etuliikkeissä turhaa löysyyttä.
VAL ERI2 SA PN2
Euro Power Glitter FI34936/12
Kaunis, kookas narttu, jolla erinomainen rungon tilavuus, upea raajaluusto. Hyvä eturinta,
erinomainen pää, erinomaiset sivuliikkeet, ees-taas liikkeet hyvät.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-4
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia’s
Rungon mittasuhteiltaan hyviä koiria, erinomaiset päät, eturintojen kanssa vielä hieman
töitä. Liikkeiden tasapaino on ymmärrettävän haastava isossa rodussa. Ryhmä kolmesta
pentueesta, joka osoittaa kunnioitettavaa harrastusta.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-3-KASV

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Haut Les Mains FI38163/17
9 kk, kookas, juniori uros, joka tarvitsee ymmärrettävästi aikaa saadakseen runkoon
riittävästi tilavuutta. Kulmausten tasapaino vielä hakusessa, lupaava kaula, hyvä
päänpituus, koira tarvitsee ikää, nuoruus ei ole synti.
JUN EH2
The Giant Angels Gentle Brendan NHSB3087154
9 kk, hyvä rungon pituus, lupaava runko. Jyrkkä lantio häiritsee tasapainoa, hyvä
raajaluusto. Riittävät kulmaukset, eturinta saa täyttyä iän myötä. Voimakas lyhyehkö kaula,

voimakas pää. Liikkeessä sipsuttaa, haluaisi mennä lujempaa kuin emäntänsä, joten
molempien on syytä harjoitella.
JUN EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bigfort Enigma RKF4903775
10 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, erinomainen raajaluusto, hyvät
etukulmaukset, eturinta täyttyy iän myötä. Erinomainen kaula, hyvä pään pituus, takaosa
tänään hiukan eriparia etuosan kanssa, yhteistyöllä käytös hyväksyttävä.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Genedda Fleur De L’Rose FI19220/15
3 v, erittäin iloinen narttu, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, riittävä raajaluusto, eturinta
saisi olla täyteläisempi. Riittävät kulmaukset, kaunis kaula, hyvä pään pituus ja leveys,
riittävän pitkä sivuaskel, ees-taas liikkeet saisivat olla leveämmät.
AVO EH2
Jättiläisen Diamond EJ38836/13
4 v 10 kk, väärän värinen, mutta kaunis. Erinomainen rakenne, tasapainoiset kulmaukset,
hyvä raajaluusto. Erinomainen eturinta, kaunis ylälinja, voimakas kaula joka saisi olla
hieman pidempi, hyvä pää. Erinomaiset sivu- ja takaliikkeet, etuliikkeessä hieman
löysyyttä. Palkintosija johtuu väristä.
AVO ERI1

Sininen
UROKSET
VETERAANILUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
9v 2kk, loistava veteraani uros. Mahtava rungon tilavuus, ihana eturinta, hyvä raajaluusto,
tasapainoiset kulmaukset. Kunnia arvostella tällaista veteraania.
VET ERI1 SA PU1 ROP ROP-VET
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Happy Ending FI32320/16

Vajaa 2 vuotta, riittävän lyhyt, hyvä rungon tilavuus, riittävä raajakorkeus. Eturinta voisi olla
täyteläisempi, hyvät etu- ja riittävät takakulmaukset. Kaunis ylälinja, riittävän pitkä ja
voimakas kaula, kaunis pää, tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

