19.8.2018 Heinola KR
tuomari: Marjo Järventölä
Sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Hyvin tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen narttu.
Kaunislinjainen pää, korvat voisivat asettua tiiviimmin, kaunis kaula ja ylälinja.
Kokonaisuuteen sopiva runko, hyvä eturinta, hyväasentoiset raajat. Erinomainen
sivuliikkeet, etuliikkeissä löysyyttä, tyylikäs kokonaisuus, saisi olla itsevarmempi
käsiteltäessä.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

Musta / harlekiini
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Hé Oui FI38170/17
Tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan hyvä narttu, vielä rungoltaan kevyt. Puhtaat
pään linjat, otsapenger voisi olla merkitympi ja kuono täyteläisempi. Tyylikäs kaula, ylälinja
saa vielä tasoittua, hyväasentoiset raajat. Näyttävät sivuliikkeet, takaliikkeen tulee
vakiintua, väri voisi olla puhtaampi, miellyttävä käytös.
JUN ERI2
Genedda Inouï Succés FI42052/17
Sopusuhtaisesti rakentunut, mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen narttu, jonka pään
tulee voimistua kauttaaltaan, turhan loiva otsapenger, riittävän yhtenäiset linjat. Kaunis,
rodunomainen ylälinja, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä raajaluusto, tasapainoiset
kulmaukset. Mallikas liikunta, väri saisi olla paikoitellen puhtaampaa, ok käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Genedda Gåteau D’anniversaire FI48182/16
Voimakkuudeltaan erinomainen narttu, jolla vahva malliltaan erinomainen nartun pää,
riittävä kaula. Hyvä selkä, hieman luisu lantio, hyväasentoiset, riittävästi kulmautuneet
raajat. Liikkuu hyvin sivulta, edestä löysät kyynärpäät, hyvä rungon syvyys, eturinta saisi
olla täyteläisempi. Hyvä väri, varma käytös.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT

AVOINLUOKKA
Jättiläisen Helleborine FI29437/15
Vahvarunkoinen lanneosaltaan hieman pitkä narttu, voimakas nartun pää, jossa riittävän
yhtenäiset linjat, hieman huulekas. Hyvä kaula, ylälinja voisi olla suorempi, riittävät etuhyvät takakulmaukset, välikämmenissä pehmeyttä. Liikkeissä riittävä askelpituus, ok väri
ja varma käytös.
AVO ERI1

Keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään hyvin lupaava pentu, joka on kasvanut tasapainoisesti.
Lupaava pää, jossa oikeat malli ja pituus, korvat saisivat asettua paremmin. Kaunis kaula,
ylälinjan tulee vakiintua, hyvä pennun runko, erinomainen askelpituus liikkeissä. Etuliikkeet
vielä löysät, ystävällinen käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Samuraiwood’s Paavo Pesusieni FI48397/17
Vuoden ikäinen ja varsin mallikas, mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen uros.
Voimakkuudeltaan erinomainen pää, jossa riittävän yhtenäiset linjat, hieman huulia.
Ryhdikäs kaula, ylälinjassa hiven nuoren koiran pehmeyttä. Mallikas runko tuloillaan,
hyväasentoiset raajat, erinomainen liikkuja, varma käytös.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Vaikuttavan kokoinen, erinomaisen voimakas ja tiivis uros, jolla kaunis, vahva,
puhdaslinjainen pää, hieman huulia. Hyvä kaula, täyteläinen eturinta ja runko, hieman
pitkä lanneosa. Hyvä asentoiset raajat, erinomainen liikkuja, varma, tasapainoinen olemus.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Samuraiwood’s Peppi Pitkätossu FI48399/17

Tasapainoisesti kasvanut, mittasuhteiltaan mallikas juniori. Erinomainen pään malli, kaunis
ylälinja, hyvä rungon syvyys, eturinta vielä tulollaan. Hyvä asentoiset raajat, mallikkaat
liikkeet, kaunis väri, ystävällinen käytös.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI
VALIOLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/16
Erinomaisessa kunnossa esitetty, mallikkaasti liikkuva, ääriviivoiltaan rodunomainen,
tyylikäs narttu. Hyvät pään linjat, kuono voisi olla täyteläisempi, erinomainen runko.
Tasapainoiset kulmaukset, harmoninen kokonaisuus.
VAL ERI2 SA PN2
Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Hyvin kauniisti rakentunut, mallikas rotunsa edeustaja, puhtaat, yhdensuuntaiset
päänlinjat, erinomainen ilme. tiivis ylälinja, täyteläinen eturinta ja runko, riittävät etu- hyvät
takakulmaukset. Sujuva liikunta, varma käytös, tasapainoinen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

