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Sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Grande Gremin’s Happy Ending FI32320/16
Erinomainen rotutyyppi, kaunislinjainen ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, kaunis kaula
& ylälinja, erinomainen rintakehä, syvyys & tilavuus. Muuten hyvä pää, hieman löysät
huulet, hyvä leveä reisi, hieman korkeat kintereet, kaunis sininen väri. Liikkuu hyvällä
askeleella.
AVO ERI1 SA PN1 ROP

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Coladan Lemminkäinen FI18027/18
Vankka, mittasuhteiltaan hieman pitkähkö, kaunis kaula & ylälinja, hyvä rintakehän syvyys
ikäisekseen. Vankka luusto, eturaajat voisi olla suoremmat, hyvä kallo, löysät huulet,
silmät voisi olla tummemmat. Musta väri voisi olla syvempi, koira tänään niukassa
peitinkarvassa, upeat lihakset. Liikkuu ikäisekseen tasapainoisesti.
JUN ERI1
Jättiläisen Loitsun Laakeripuu FI16251/17
Pahasti kesken kehityksen oleva, hyvät mittasuhteet omaava, vielä kevyt runkoinen,
kaunis kaula, ylälinjaa häiritsee suorat lavat, punaiset vilkkuluomet häiritsee ilmettä.
Takaosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, tänään niukassa peitinkarvassa, jonka
vuoksi väri rusehtava. Liikkeiden tulee vakiintua.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Tasapainoisesti kehittynyt, kaunislinjainen hieman pienehkö uros, kaunis kaula & ylälinja,
ikäisekseen hyvä rintakehän syvyys. Hyvin kaunis pää, kuono-osa voisi olla pidempi,
vaaleahkot silmät. Erinomainen väri & karvanlaatu, hyvä leveä reisi, hyvät takakulmaukset,
kauniit tiiviit käpälät. Liikkuu erinomaisella askeleella.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
VETERAANILUOKKA

Romance’s Once In A Lifetime FI49324/09
Erinomaiset mittasuhteet omaava, kaunislinjainen tyylikäs veteraani, upea kaula & ylälinja,
ikäisekseen upea runko, hyvä leveä reisi. Erinomaiset takakulmaukset, valitettavasti koira
ontuu toista takajalkaa, josta palkinto.
VET EVA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bigfort Enigma FI17378/18
JUN POISSA
Happy Harlekin’s Wannab Princess FI20128/17
Erittäin kaunislinjainen, erinomaista rotutyyppiä oleva tyylikäs narttu, ikäisekseen upeasti
kehittynyt, kaunis kaula & ylälinja. Erittäin kaunis pää, erinomainen eturinta & luusto,
erinomainen leveä reisi & takaosa, mataline kintereineen. Erinomaiset tiiviit käpälät,
tasapainoset liikkeet ikäisekseen, taitavasti esitetty.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Euro Power King Of Finlandia FI17818/17
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, kaunis kaula & ylälinja, kaunis jalo pää, ikäisekseen.
Erinomainen rintakehä syvyys, hieman jäykät ranteet. Hyvin kulmautunut takaa,
erinomainen väri, liikkuu hyvin takaa, vielä turhan löysästi edestä.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
Kookas, kaunislinjainen uros, erinomaiset mittasuhteet, hyvä kaulan pituus, suorat lavat
häiritsee ylälinjaa. Hyvä rintakehän syvyys, heikohko takaosa, jossa voisi olla leveämpi
reisi & matalammat kintereet, takaosan rakenne näkyy lyhyinä ja voimattomina
takaliikkeinä. Voimakkaat posket avoimet silmäaukot, joissa punottavat vilkkuluomet
häiritsee ilmettä, löysähköt huulet, erinomaiset käpälät, taidokkaasti esitetty.
AVO H
Red Rublev New York FI56154/15
AVO POISSA
VALIOLUOKKA

Wundervoll Bob Marley FI40251/12
Vankka matalaraajaiselta vaikuttava, tänään löysässä kunnossa esitetty, hyvä kaulan
pituus, suorat lavat häiritsee ylälinjaa, kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmät, kuono-osa voisi
olla pidempi, turhan voimakas otsapenger. Toivoisin leveämmän reiden sekä matalamman
kintereen. Hyvät käpälät, liikkeessä poistuu rodunomainen voima & liikkeiden
ulottuvaisuus, taitavasti esitetty.
VAL H
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Marquetta FI21668/17
Vankka narttu, joka voisi olla tyylikkäämpi, hieman matalaraajainen, kallon ja kuonon linjat
voisi olla yhdensuuntaisemmat ja huulet tiiviimmät. Ikäisekseen hyvä rintakehän syvyys,
hyvä kallo, kaunis ilme, takaosan tulisi olla vakaampi ja kintereiden matalammat. Tänään
turhan löysässä kunnossa, takaliikkeet voisi olla tehokkaammat.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Love-Dane’s Kiss Of North FI38432/16
Erittäin kaunislinjainen, erinomainen rotutyyppi, hyvin kaunis kaula & selkälinja,
tasapainoiset kulmaukset edessä & takana. Hyvä leveä reisi, erinomaiset takakulmaukset,
kaunis pää, liikkuu hyvällä askeleella.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
Hieman ilmavalta vaikuttava, kevytrakenteinen, riittävä rintakehän syvyys, kaunis kaula,
suorahkot lavat häiritsee ylälinjaa. Kaunis jalo pää, vaaleat vilkkuluomet häiritsee ilmettä.
Hyvä reisi, erinomaiset käpälät, liikkuu erinomaisella askeleella.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT

