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tuomari: Kirsi Kentala
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Made By Magic FI11198/17
Erinomainen koko ja sukupuolileima, kokonaisuutena hyvä pää, vähän alas kiinnittyneet
isohkot korvat, kauniit silmät. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen rungon malli,
tasapainoiset kulmaukset. Valitettavasti koiralla on vino purenta, kauniit liikkeet, purennan
vuoksi joudun antamaan kauniille koiralle T:n.
JUN T
AVOINLUOKKA
Nordiccool Arctic Power FI33177/14
3 vuotias, voimakas rakenteinen, paksuluinen mittasuhteiltaan hieman matala raajainen.
Kallossa pyöreyttä, hyvä maski ja ilme, kauniisti kaartuva kaula, vahva ylälinja, jonkin
verran sisäkierteiset olkavarret. Takaa erittäin voimakkaasti kulmautunut, periaatteessa
hyvä sivuaskeleen pituus, mutta saisi olla ryhdikkäämpi, pieni eleganssi ei olisi pahitteeksi.
AVO EH1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Love-Dane’s Kiss Of North FI38432/16
Hyvin feminiininen, erinomaiset mittasuhteet, keskivahva rakenteinen, oikea purenta,
erittäin kaunis pää, erinomainen kaula, hyvä eturinta ja rungon malli. Tasapainoiset
kulmaukset, kauniit ääriviivat, liikkuu hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Erinomainen koko ja sukupuolileima, hyvä väri, oikea purenta, riittävä pään
kokonaispituus, melko yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä silmien muoto. Hyvä kaula,
riittävä eturinta, hyvä rintakehä, niukka polvikulma, hyvät käpälät. Liikkeessä taka-askel
jää rungon alle ja on kovin kapea. Rauhallinen luonne.
AVO ERI1

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Magic Alaunt Mesikämmen FI30057/17
11 kk, korkea raajainen, vielä hyvinkin pentumainen, oikea purenta, hyvät päänlinjat, hyvä
asentoiset korvat, kauniit silmät, Eturinta ja syvyys vielä puutteellinen, köyristää
lanneosaa, luusto voisi olla voimakkaampi. Periaatteessa kevyet liikkeet, mutta
tottumattomuus vielä näkyy liikkeessä, ystävällinen luonne, valitettavasti väri on harmaa
harlekiini.
JUN T
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Tasapainoisesti rakentunut, itsensä arvokkaasti esittävä uros, jolla on hyvät päänlinjat,
kauniit silmät, ok korvat. Elegantti kaula, suora ylälinja, rintakehä voisi olla hieman
syvempi, sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset, voisi olla urokseksi aavistuksen lyhyt
runkoisempi, puhdas väri. Takaa hieman ahdas, sivusta kepeä liikkeinen.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Magic Alaunt Lompolo FI34438/14
Vahva rakenteinen, mittasuhteiltaan neliömäinen. Oikea purenta, syvä kallo ja liian
avoimet silmäluomet ja aika paljon huulia, hyvät korvat. Hyvä kaula, vahva eturinta ja
rintakehä, seisoo hieman lanne osaa köyristäen, melko suora kinner. Liikkeessä ylälinja
myös pyöristyy, ystävällinen luonne.
AVO H
VALIOLUOKKA
Genedda Fait Du Prince FI19211/15
VAL POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bigfort Enigma RKF4903775
9,5 kk, pienehkö hyvin narttumainen, rungon mittasuhteiltaan ok, hyvin värittynyt. Oikea
purenta, sopiva luusto, kuono-osa saisi olla aavistuksen pidempi suhteessa kallo, hyvät
korvat. Erittäin hyvä kaula, lupaava eturinta, hyvin kulmautunut, iästä johtuen runko vielä
osin kehittymätön. Lupaava liike malli, ujostelee vielä esiintymistä, mutta ystävällinen.
JUN EH1
Genedda Honnéte Á Moi FI38174/17

9 kk, herttainen neliömäinen, kaunis pää ja ilme, korvat voisi olla posken myötäisemmät.
Kaunis kuiva kaula, lupaava eturinta, selvä säkä, sopiva luusto kokoon nähden, lanneosa
saa vielä tiivistyä ajan kanssa. Polvikulmaa saisi olla enemmän, liikkuu mukavalla
askelpituudella, ystävällinen luonne, valitettavasti väri on harmaa harlekiini.
JUN T

