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Musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
23 kk, Hyvä koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima, pitkälinjainen pää, jossa hyvä
kuonon ja kallon suhde, yhdensuuntaiset pään tasot, kuono-osa voisi olla täyteläisempi
varsinkin silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen sopiva runko, eturinta saa täyttyä,
hyvä luusto ja käpälät, riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu
vielä löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin, hieno musta väri, ihastuttava olemus ja
käytös, hyvin esitetty.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
VETERAANILUOKKA
Romance’s Once In A Lifetime FI49324/09
9 v 2 kk, erinomainen koko ja mittasuhteet ja tyyppi, pitkälinjainen kaunisilmeinen pää,
jossa upeat yhdensuuntaiset pään tasot, hieno huulikulma, riittävä otsapenger. Hieno
kaula, hyvä ylälinja, sopiva runko, hyvä eturinta, luusto ja käpälät, hyvin kulmautunut
edestä ja voimakkaasti takaa, ikä näkyy jo liikkeissä, muuten koira esitetään
erinomaisessa kunnossa, onnittelut omistajalle!
VET ERI1 ROP-VET
NARTUT
VALIOLUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
3,5 vuotias, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, narttumainen kokonaisuus, kaunislinjainen,
kaunis ilmeinen nartun pää, jossa hyvä pituus, yhdensuuntaiset tasot, otsapenger voisi olla
selvempi. Erinomainen kaula, ylälinja, runko ja hyvä eturinta. Sopiva luuston vahvuus,
riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvä
askelpituudella itsensä kauniisti kantaen, kaunis musta väri.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA

Chic Carelia’s Nagic Trick FI11197/17
17 kk, hyvä koko, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pitkälinjainen nuoren uroksen pää, jossa
jo lähes yhden suuntaiset pään tasot, hyvä kuonon ja kallon suhde. Erinomainen kaula
jossa hyvä niskan kaari, hyvä ylälinja. Erinomainen runko ikäisekseen, hieno täyteläinen
eturinta, hyvä luusto ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Liikkuu
yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella itsensä hyvin kantaen. Hyvä tiikeri väritys,
ihastuttava kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
VETERAANILUOKKA
Great Romance Acropolis Ingnatius FI43828/10
8 vuotias, hyvä koko, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkähkö, hyvä vahva uroksen pää,
jossa yhdensuuntaiset tasot, hyvä ilme, kaunis huulilinja. Hyvä vahva kaula, hyvä ylälinja,
voimakas hyvä runko ja eturinta, vahva luusto, hyvät käpälät, hyvin kulmautunut edestä,
voimakkaasti takaa. Ikä näkyy jo hieman liikkeessä, ihastuttava vanha herra. Onnittelut
omistajalle hyväkuntoisesta veteraanista.
VET ERI1 SA PU2 VASERT ROP-VET BIS-1-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Marquetta FI21668/17
14 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, oikeailmeinen pitkälinjainen pää, jossa hyvät
mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään tasot, otsapenger voisi olla selvempi. Erinomainen
kaula, hyvä ylälinja, hyvä runko, lupaava eturinta, hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti kauniilla joustavalla askeleella,
itsensä kauniisti kantaen. Tasapainoinen kokonaisuus, kauniit ääriviivat mihin kasvaa.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
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