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Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Suomalainen Toivo FI18036/17
Aivan liian epävarmasti esiintyvä juniori. Koira on tilanteesta kovin stressaantunut. Vahva
luusto, lupaava rintakehä, kovin luisu lantio, jättää takaraajan rungon alle. Vahva uroksen
pää, joka saisi olla hieman jalompi, aavistus poskia ja avoimet silmät, riittävä huulen
kulma, mutta huuli saisi olla kuivempi. Voimakkaan hermostuneisuuden vuoksi koiraa ei
tänään voida arvostella.
JUN EVA
Grande Gremin’s Just Blue Sapphire FI44390/17
10 kk, linjoiltaan oikea, tyypiltään erinomainen, hyvä pää ja ilme, oikea alakulma hieman
ahdasasentoinen. Erinomainen kaula, ryhdikäs ja tyylikkäästi kaartuva. Hyvin
kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, joskin olkavarsi saisi olla pidempi ja viistompi,
lupaava eturinta. Erinomainen rintakehä, hyvä takaosa, liikkuu vaivatta ja ryhdikkäästi.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Suomalainen Sisu FI18034/17
Urosmainen vahva ja tilava, jonka toivoisin kauttaaltaan jalommaksi. Oikea pään profiili,
mutta hieman leveä kallo ja kuono selkä saisi olla suorempi, hyvä huuli. Kaulan tulisi olla
tyylikkäämpi ja pidempi, pysty lapa, tekee sen kiinnityskohdasta paksun, olkavarsi voisi
olla viistompi ja takaosa kokonaisuudessaan voimakkaampi. Lantio on hyvän levyinen,
mutta se saisi olla hieman suorempi, hyvät käpälät. Lievästi kinnerahdas takaa, vielä
huolimaton edestä, sivulta askeleen tulee voimistua.
NUO H
Doggimainen Suomalainen Voitto FI18038/17
Tyypiltään oikea, urosmainen, hyvät linjat, pää saisi olla vieläkin jalompi, oikea kaula,
olkavarsi saisi olla pidempi ja viistompi, jolloin eturinta tulisi paremmin esiin. Oikea rungon
muoto, takaosa saisi olla hieman voimakkaampi, lievästi kinnerahdas, edestä melova
askel.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, pää saisi olla hivenen pidempi ja sen linjat
vieläkin selkeämmät. Hyvä kaula, eturinta saisi olla kehittyneempi ja rintakehä pidempi.
Lantio on hieman luisu ja takakulmaus voisi olla voimakkaampi. Liikkuu riittävän
yhdensuuntaisin askelin, mutta takapotkun tulisi olla voimakkaampi.

AVO ERI1
Doggimainen Utön Vartija FI39031/16
Uros, jonka toivoisin kauttaaltaan tyylikkäämmäksi. Pään tulisi olla jalompi, kallo on
pyöristyvä ja leveä, mikä tekee jopa ilmeestä vieraan. Vahva luusto, hyvänmuotoinen pitkä
rintakehä. Yhdensuuntainen, mutta voimaton askel ja uros antaa etenkin liikkeessä jo
hieman pitkän vaikutelman.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Komea uros, erinomaista tyyppiä, oikea profiili, tyylikäs kaula. Hyvät raajat, niiden luusto ja
kulmaukset, erinomainen runko. Hyvä ryhti ja säkä, liikkuu tyypillisin askelin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Doggimainen Märketin Vartija FI39032/16
Tasapainoisesti rakentunut kaunislinjainen narttu, oikea tyyppi. Hyvä pään profiili, hieman
runsas huuli, mutta oikea kulma. Erinomainen kaula, eturinta saisi olla voimakkaampi,
oikea rintakehä, erinomainen takaosa, hyvä leveä oikein viistoutunut lantio. Liikkuu
vaivatta.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
Komea luokka, hienoja doggeja, onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV.

Musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Urosmainen, hyvät linjat, oikea tyyppi, kokoon sopiva luusto. Hyvä pää, huulikulma saisi
olla selvempi, pitkä kaartuva kaula, joka saisi liittyä hieman sulavammin. Tilava
oikeamuotoinen rintakehä, puutteellinen eturinta, hyvä takaosa, liikkuu vaivatta.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Magic Alaunt Metsäntaika FI30053/17
Narttumainen, hyvät linjat, hyvä pään pituus, hieman runsaat huulet ja avoimet silmät.
Lupaava kaula ja rintakehä, eturinta on vielä kehittymätön ja etuasentoinen eturaaja
peittää sen. Värin tulee puhdistua ja ravin vakiintua, se on vielä kovin epävakaata.
JUN EH1

Keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Bella FI10301/18
Varsin lupaava pentu, erinomaista tyyppiä, kauniit linjat, hyvä sukupuolileima. Hyvä pää,
erinomainen kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, niiden luusto ja
kulmaukset. Käpälät saisivat olla kootummat. Liikkuu kauniisti.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
Urosmainen, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Oikealinjainen pää, epätasainen
alaetuhampaiden rivi, hyvä huuli. Erinomainen kaula, ikään sopiva eturinta, oikea
rintakehä. Hyvä takaosa, köyristää liikkeessä selkäänsä ja taka-askel ei ole aivan puhdas.
JUN ERI1
Euro Power King Of The World FI17816/17
Urosmainen, hyvä koko, mutta takaa liian niukasti kulmautunut, hyvä pään pituus. Hyvä
kaula ja erinomainen etuosa, hyvin kehittynyt eturinta, tilava rintakehä, hyvä lantio ja leveä
reisi, mutta säären tulisi olla pidempi ja polven voimakkaammin kulmautunut. Liikkuu
vaivatta, mutta takatyöntö saisi olla hivenen voimakkaampi.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Grandman’s Karelian Sun King FI39181/16
Korkeuttaan lyhyempi, korkearaajainen, hieman hermostuneesti esiintyvä. Hyvä pään
pituus, oikea huuli ja linjat, tyylikäs kaula, lupaava eturinta, hyvä rintakehä. Liikkuu kovin
epävakaasti.
NUO H
AVOINLUOKKA

Red Rublev November Rain FI56153/15
Vahva uros, oikeaa tyyppiä, hyvä pään pituus, alaleuan tulisi olla leveämpi, pään tulisi olla
kuivempi, kaulanahkaa on runsaasti. Kaunis kaula, säkä ja erinomainen eturinta, hyvä
rintakehä, takaosa saisi olla hivenen voimakkaampi. Takapotku jää voimattomaksi ja uros
menettää ryhtiään liikkeessä.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Euro Power Jack Daniel’s FI20906/16
Komea uros, erinomaista tyyppiä, tyylikkäät linjat, vahva hyvä pää, erinomainen kaula,
hyvä säkä ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvä vahva takaosa. Liikkuu hyvin,
mutta löysä ranne häiritsee etuaskelta, erinomainen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Neria Euro Power King’s Lynn FI40254/17
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Love-Dane’s Kiss Of North FI38432/16
Kaunislinjainen feminiininen kokonaisuus, erinomainen tyyppi, hieno pää ja ilme, hyvä
kaula. Erinomainen rintakehä, vahva leveä takaosa, joka valitettavasti liikkeessä ei kestä.
Perä nousee hieman pystyyn, eikä askel ole vakaa.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Euro Power Jewel Of The Ring FI20901/16
Tasapainoinen narttu, erinomaista tyyppiä. Kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula,
tyylikkäästi kaartuva niska. Erinomainen eturinta ja rintakehä, hieman niukasti mutta hyvin
tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät, liikkuu kauniisti.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP
VALIOLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Narttumainen, hyvin rakentunut kokonaisuus, hyvät pään linjat, hyvä kaula. Voimakas
etuosa, tilava runko, riittävä takaosa, liikkuu vaivatta, olkavarsi saisi olla pidempi ja
tiiviimpi.
VAL ERI1 SA PN2
Euro Power Honeymoon Rock FI40487/13
Komea narttu, erinomainen tyyppi, oikea pää ja ilme, kauniisti kaartuva vahva hyvä kaula.
Erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa. Ontuu valitettavasti oikeaa
takajalkaansa.

VAL EVA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Euro Power
KASV EI ESITETTY

