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Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Suomalainen Sisu FI18034/17
Hyvin tasapainoisesti kehittynyt juniori. Mittasuhteiltaan lähes neliö, kokoon sopiva
raajaluusto, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, sopiva otsapenger, hyvä huulikulma.
Normaalisti kulmautunut edestä, melko voimakkaasti takaa. Etuliikkeitä häiritsevät löysät
ranteet, takaliikkeet vielä kapeat, mutta hyvä askelpituus. Hyvä rungon syvyys ja hieno
ryhti, kaunis ylälinja.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Mittasuhteiltaan varsin hyvä, vielä nuorehko uros, jolla riittävä raajaluusto, lähes
yhdensuuntaiset pään tasot ja hyvät pään pituuksien suhteet, kaunis huulikulma ja hyvä
ilme. Ryhdikäs kaula, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta. Erittäin
hyvät etuliikkeet, taka-askel hieman lyhyt ja kaipaa lisää voimaa. Liikkeet kuitenkin
tasapainossa, hieman turhan laskeva lantio. Miellyttävä käytös.
AVO ERI1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Märketin Vartija FI39032/16
Nuori narttu, joka tänään kovin epävarma. Erittäin hyvä raajaluusto, kaipaa lisää
raajakorkeutta, sopiva rungon pituus, yhdensuuntaiset pään tasot, hieman pitkä kuonoosa, joka voisi tyvestä olla vankempi, runsaat huulet. Tasapainoisesti kulmautunut edestä
ja takaa, hyvät käpälät. Liikkeessä häiritsevät löysät kyynärpäät ja melko luisu lantio, kovin
lyhyt taka-askel. Kaipaa lisää ryhtiä ja varmuutta, seisoo ja liikkuu takaraajat rungon alla.
NUO H
Grande Gremin’s Happy Ending FI32320/16
Melko siro, mutta tyylikäs nuori narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, kevyehkö
raajaluusto, kokonaisuuteen sopiva pää, jossa yhdensuuntaiset tasot ja oikeat pituuksien
suhteet. Hyvät silmät ja korvat, hyvä huulilinja, lyhyt olkavarsi, eturinta vielä kovin kapea.
Voimakkaasti kulmautunut takaa, ryhdikäs, hyvä kaula, selvä säkä, ylälinja saa tiivistyä.
Liikkeet kaipaavat lisää voimaa, mutta ovat sujuvat, avoin, mutta hieman epävarma käytös
tänään.
NUO EH1
VALIOLUOKKA

Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja kaunis ylälinja, kokoon
riittävä raajaluusto ja hyvä rungon syvyys. Lähes yhdensuuntaiset pääntasot, sopiva
otsapenger, erinomainen huulikulma. Ryhdikäs kaula ja hyvä säkä, selkä voisi olla tiiviimpi,
hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Sujuvat liikkeet, hyvä ryhti ja mukava käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKKA
Bigfort Enigma RKF4903775
Vankkaluustoinen, mittasuhteiltaan hieman pitkä tässä vaiheessa, muuten tasapainoisesti
kehittynyt pentu. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot, runsaat huulet, alaluomet saavat
tiivistyä, isot, mutta hyvin asettuneet korvat, riittävästi kulmautunut edestä, turhan
voimakkaasti takaa. Hyvä leveä reisi, sujuvat, mutta vielä hieman sipsuttavat liikkeet,
takaliikkeet kaipaavat kovasti lisää voimaa. Tasapainoinen harlekiiniväritys, mukava
luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Loitsun Laakeripuu FI16251/17
Hyvänkokoinen juniori, jolla voisi olla kokoon nähden vankempi raajaluusto. Urosmainen
pää, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, riittävät huulet, hyvä kaula ja säkä. Kovin
etuasentoinen lapa ja vielä puutteellinen eturinta, melko voimakkaasti kulmautunut takaa.
Iloiset, hieman epävakaat liikkeet tänään, etuliikkeet sidotut, liikkuu paremmin takaa.
Iloinen ja avoin käytös.
JUN EH2
Jättiläisen Loitsun Liperi FI16248/17
Tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla voisi olla vankempi raajaluusto, urosmainen pää,
jonka tasot saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä otsapenger, erittäin hyvä huulikulma.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, eturinta iänmukainen, rinnan syvyys vielä vajaa,
mikä tekee ilmavan yleisvaikutelman. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, etuliikkeet kapeat,
ylälinja saa tiivistyä, erinomainen ryhti. Mukava käytös.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Tyypiltään erinomainen, keskivahva, nuori uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Kaunis
pää, jossa yhdensuuntaiset tasot, hyvin kaunis huulilinja ja ilme. Erittäin hyvä kaula, selvä
säkä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kauniit, tiiviit käpälät, liikkuu erittäin hyvin.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP
VALIOLUOKKA
Genedda Égoïste FI55763/14
VAL POISSA
Genedda Fait Du Prince FI19211/15
Mittasuhteiltaan erinomainen, keskivahva uros, joka tasapainoisesti kulmautunut edestä ja
takaa. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot, sopiva otsapenger ja erinomainen huulilinja.
Voimakas ryhdikäs kaula, hyvä säkä, sopiva rungon tilavuus. Erittäin hyvät sivuliikkeet,
etuliikkeet hieman kapeat ja takaliikkeet leveät, hieno ryhti. Kaipaa lisää tehoa
takaliikkeisiin, muuten erinomainen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU3 VACA
Perfect Sunshine Hero Of The Day FI37356/13
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Romance’s Once In A Lifetime FI49324/09
Vajaa 9-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, jolla sopiva raajaluusto.
Erinomainen linjoiltaan hyvin oikea pää, vankka kuono-osa ja kaunis profiili, hieman löysät
alaluomet. Hyvä kaula ja säkä, erinomainen eturinta, normaalit kulmaukset edessä ja
takana. Hyvä rungon tilavuus, takaliikkeet kaipaavat lisää tehoa, mutta liikkeet
erinomaiset.
VET ERI1 SA PU2 ROP-VET

Keltainen / Tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Made By Magic FI11198/17
Hyvin tasapainoisesti kehittynyt juniori, luustoltaan keskivahva ja tasapainoisesti
kulmautunut edestä ja takaa. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä huulikulma, hienot
tummat silmät ja hyvä ilme, hyvä kaula, säkä saa vielä korostua ja selkä tiivistyä. Hyvin
tasapainoiset sujuvat liikkeet. Mukava avoin käytös.
JUN ERI2 SA PU3

Euro Power King Of Finlandia FI17818/17
Tyypiltään erinomainen juniori, jolla hyvin kauniit rungon ääriviivat. Lähes yhdensuuntaiset
pääntasot, vankka kuono-osa, sopivat huulet, hyvät silmät ja korvat. Normaalisti
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erittäin hyvin hyvällä askelpituudella, miellyttävä,
avoin käytös.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT
NUORTENLUOKKA
Euro Power James Bond FI20904/16
Tyypiltään erinomainen nuori uros, kokoon sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut
edestä ja takaa, yhdensuuntaiset pääntasot. Kaunis profiili, hienot tummat silmät, hyvin
kaunis ylälinja, niskakyhmystä hännäntyveen. Tilava runko, jossa sopiva syvyys, liikkuu
erittäin hyvin, mukava avoin käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP
AVOINLUOKKA
Maxidan’s Abracadabra FI45340/17
Erinomaista tyyppiä oleva, vielä nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet ja kokoon sopiva
luusto, vankka hyvälinjainen pää, erittäin hyvä huulikulma, kaunis niskalinja ja hyvä säkä,
hyvin kulmautunut edestä, sopiva polvikulma, mutta kinnerkulma turhan avoin. Erinomaiset
sivuliikkeet, takaa hieman kapeat, hyvä ryhti.
AVO ERI1 SA PU4 VACA
Red Rublev New York FI56154/15
2-vuotias, hieman pitkärunkoinen, vielä nuori uros, jolla hyvä raajaluusto. Pään tasot
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman kyömy kuononselkä, hyvät tummat silmät,
turhan alas kiinnittyneet korvat. Lyhyt olkavarsi, sopiva eturinta, ylälinja saisi olla tiiviimpi,
liikkeet eivät tänään tasapainossa, peitsaa herkemmin kun ravaa ja kovin löysät
kyynärpäät, takaliikkeestä puuttuu voima. Hyvä tasainen tiikeriväritys.
AVO H
VALIOLUOKKA
Edendane’s News Flash FI27850/14
VAL POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Marquetta FI21668/17
10 kk, hyvin feminiininen juniori, jolla hyvä rungon pituus ja kokoon sopiva raajaluusto. Pää
vielä kovin kevyt, ei aivan yhdensuuntaiset pään tasot, riittävä otsapenger, hyvät tummat
silmät, isot mutta hyvin asettuneet korvat. Sujuvat kevyet liikkeet, joihin saa vielä tulla
voimaa, mukava käytös.
JUN EH1

AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
Rungon mittasuhteilta hyvä, vielä nuori narttu, jolla voisi olla vankempi raajaluusto, kaunis
ylälinja. Yhdensuuntaiset pääntasot, sopiva otsapenger, tummat silmät, mutta ilmettä
häiritsee punaiset sidekalvot, hyvä huulikulma. Normaalisti kulmautunut edestä ja takaa,
hyvä leveä reisi. Liikkeet tänään melko löysät ja takaliikkeet kaipaavat lisää voimaa.
Mukava käytös.
AVO EH2
Maxidan’s Waiting For A Girl Like You FI46180/17
Tyypiltään erinomainen, vielä nuori narttu, joka voisi olla tiiviimmässä kunnossa.
Yhdensuuntaiset pään tasot, juuri riittävä otsapenger, hienot tummat silmät ja hyvä
huulikulma. Hyvä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät sivuliikkeet,
takaa hieman kapeat, selkä saisi olla tiiviimpi liikkeessä, saisi olla hieman lisää
raajakorkeutta.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
Mittasuhteiltaan hyvä, hieman kevytrakenteinen narttu, jolla hyvä feminiininen pää, kuonoosa voisi olla hieman vankempi, erinomainen eturinta. Hyvä kaula ja säkä, hyvä leveä
reisi, tasapainoiset liiikkeet, erittäin rauhallinen käytös, kaipaa hieman lisää ryhtiä.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin kaunislinjainen narttu. Lähes yhdensuuntaiset pään
linjat, hyvä huulikulma ja hyvin kaunis ilme. Ryhdikäs kaula, hyvä säkä, hyvä rungon
tilavuus ja normaalit kulmaukset edessä ja takana, vaivattomat liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

