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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
VETERAANILUOKKA
Great Romance Acropolis Ingnatius FI43828/10
8 v, vahva, maskuliininen uros, toivoisin hieman lisää raajakorkeutta, antaa aavistuksen
matalan vaikutelman. Hyvä rungon pituus ja ylälinja, urosmainen vahva pää, hyvät korvat
ja purenta, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä huulikulma. Vahva kaula, hyvä säkä,
täyteläinen eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä takaosa ja
leveä reisi, hyvä lantio ja häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvin, hieman löysyyttä edessä,
itsetietoinen käytös.
VET ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP ROP-VET

Musta / harlekiini
UROKSET
VALIOLUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
2 v, maskuliininen, vielä kesken kehityksen oleva uros, jolla hyvät mittasuhteet ja ryhti.
Hyvä pään pituus ja linjat, kuono voisi olla aavistuksen täyteläisempi, hyvät korvat ja
purenta, vaaleat silmät, elegantti kaula. Lapa voisi olla viistompi, runko saisi olla vielä
vahvempi, mutta hyvä rintakehän malli. Tasapainoiset liioittelemattomat kulmaukset,
riittävä luusto, erinomaisen tiiviit käpälät. Kevyt tasapainoinen liike, hyvä askelpituus,
hieman ahdas takaa. Hyvä hännän kiinnitys, hieman ylpeä häntä, miellyttävä rauhallinen
käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bigfort Enigma FI17378/18
13 kk, kaunislinjainen, feminiininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet, koon alarajalla. Hyvä
pitkä pää, jossa hyvät linjat, hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis kaula, hyvä niskan
kaari, korkea säkä, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä luusto ja käpälät. Runko vielä kesken
kehityksen, leveä reisi, hyvä lantio ja häntä. Tasapainoinen harlekiini väritys, puhdas
valkoinen väri, paikoitellen hieman ohut karva. Erinomaiset joustavat liikkeet, pitkä askel,
aavistuksen pehmeyttä selässä liikkeissä. Tyypiltään erinomainen narttu, jonka toivoisin
kookkaammaksi, tarvitsee paljon lisää itseluottamusta, käytös vaikuttaa palkintoon.

JUN H

Sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
2,5 v, maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää pituudeltaan, kallon ja kuonon
linjat voisi olla yhdensuuntaisemmat, hyvät korvat ja silmät, hieno purenta. Hyvä
asentoinen kaula, hyvä säkä, ok eturinta, hyvä rintakehän syvyys. Sopivasti kulmatunut
edestä, polvikulma saisi olla voimakkaampi, sopiva luusto, hyvät käpälät, turhan
korostunut lanneosa, hieman liian luisu lantio. Takaliike saisi olla voimakkaampi, hyvä
etuaskel, mutta tarvitsee lisää voimaa taakse. Hyvä karva, mutta tänään kulottunut väri,
miellyttävä käytös.
VAL ERI1

