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tuomari: Tuula Savolainen
keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
BABYLUOKKA
Euro Power I Am Super Star FI39577/15
6 kk, tasapainoisesti kehittynyt, hyvin vahvaluustoinen nuori narttu. Hyvät rungon ääriviivat. Hyvä
pään pituus, yhdensuuntaiset päänlinjat, kuono saa vielä hieman täyttyä, hyvä huulilinja, hyvä
korvien kiinnitys. Ikään nähden eturinta ja runko keittyneet hyvin. Hyvä takaosa, pitkät riittävän
viistot olkavarret. Reisi saa vielä vahvistua, takaosa tarvitsee lihaksia. Liikkuu sivuilta hyvällä
askeleella, takaliikkeet hieman kapeat. Esiintyy reippaasti.
PEN1 KP PN2-PEN
Kiamar Exotic Elena FI34284/15
6 kk, vahva narttu, aavistuksen pitkä lanne. Hyvä ylälinja, erinomainen eturinta ikäisekseen, runko
saa vielä kehittyä ja vahvistua. Hieman lyhyt rintalasta. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
päänlinjat, kuono saa vielä vahvistua, hyvä huulilinja, hieman avoimet silmäluomet. Liikkuu sivulta
tehokkaasti, takaliikkeet hieman kapeat. Hyvin kulmautunut takaa, sopivasti edestä. Tarvitsee lisää
kehätottumusta.
PEN2 KP
PENTULUOKKA
Blaaholms Rubin DK09615/2015
7kk, tasapainoisesti kulmautunut nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja kaunis ylälinja. Hyvä pään
pituus, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät tummat tiivis luomiset silmät, hyvä huulilinja, kauniisti
asettuneet korvat. Hyvä eturinta, ikäisekseen hyvä tilava runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Hyväasentoinen lantio, sopiva raajaluusto, tiiviit käpälät. Tasapainoinen yhdensuuntainen
edestakaisliike, sivuliikkeessä askel on joustava, taakse toivoisin hieman enemmän voimaa.
Miellyttävä käytös, hyvä karva, hieman vaalea maski.
PEN1 KP ROP-PEN
Dogiwogin Isaballa Rossellini FI30886/15
PEN POISSA
Hoppingham's Im Gossip Hot Gossip FI28768/15
PEN POISSA

musta / harlekiini
UROKSET
BABYLUOKKA

Kiamar Elegant Entree FI34286/15
PEN POISSA
PENTULUOKKA
Bonel I'm Irresistible FI31664/15
7 kk, erittäin tasapainoinen, kauniisti kehittynyt nuori uros. Kaunis ylälinja, tyylikäs kaula, vahva,
oikealinjainen pää, yhdensuuntaiset päänlinjat, vahva kuono, jossa hyvä huulilinja, tiiviit luomet,
hyvä korvien kiinnitys. Tasapainoinen raajarakenne, riittävä eturinta, vahva raajaluusto, hyvät
käpälät. Oikeamuotoinen rintakehä, hyvä karva, hyvä lihaskunto. Yhdensuuntaiset
edestakaisliikkeet, hyvät sivuliikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN RYP-3
Great Gladiolus Excellent FI31298/15
7 kk, hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja, tiivis kokonaisuus. Yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvä
huulilinja, kuono saa vielä täyttyä, tummat silmät. erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä,
hieman luisu lantio, kapea reisi. Polvikulmaa voisi olla enemmän, oikeamuotoinen rintakehä.
Takaliikkeet hieman kapeat, sivuliikkeessä saisi olla enemmän voimaa. Reipas käytös.
PEN2 KP
Jättiläisen Hedera FI29439/15
7 kk, vahva nuori uros, hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, vahva kaula. Yhdensuuntaiset pään
linjat, tummat silmät, hieman avoimet luomet. Vahva raajaluusto, tiiviit käpälät, hyvin kulmautunut
takaa, samoin edestä. Riittävästi eturintaa, takaraajoissa tänään hieman ohut karva. Kuono saa vielä
vahvistua, hyvä huulilinja. Sivuliikkeessä hyvä askel, liikkeessä ylälinjan tulee tiivistyä,
kisaväsymys iski kesken kaiken.
PENJättiläisen Irwing Goodman Jay FI33037/15
7 kk, kaunislinjainen, kompakti nuori uros. Vahva kaula, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset pään
linjat, vahva kuono, tummat silmät, hieman avoimet luomet, huulilinja voisi olla tiiviimpi. Hyvä
tilava runko, toivoisin lisää kulmauksia, hyvä raajaluusto, tiiviit käpälät. Etuliikkeet saavat vielä
vakiintua, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla tehokkaampi.
PEN3
Jättiläisen Isidorus Jay FI33036/15
7 kk, vahva nuori uros, voisi mittasuhteiltaan olla aavistus pidempi, hyvä kaula. Päässä hyvä pituus,
yhdensuuntaiset päänlinjat, silmälumien tulisi olla tiiviimmät, kuono saa vahvistua, huulilinja saisi
olla tiiviimpi. Erinomainen eturinta, rintakehän ja rintalastaan toivoisin lisää pituutta. Hyvä etuosa,
polvikulmaa tarvittaisiin enemmän. Kapeahko reisi, hyvä raajaluusto, toivoisin tiiviimmät käpälät.
Sivuliikkeessä taka-askel jää hieman lyhyeksi. Reipas käytös.
PEN4
NARTUT
BABYLUOKKA
Kiamar Exclusive Eleya FI34283/15
PEN POISSA

PENTULUOKKA
Bonel I'm Pretty One FI31661/15
6 kk, erittäin elegantti, kaunislinjainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hieman luisu lantio.
Yhdensuuntaiset päänlinjat, kuono voisi olla aavistuksen pidempi ja vahvempi, tummat silmät,
tiiviit luomet, hyvä korvien kiinnitys, hyvä huulilinja. Erinomainen eturinta, tilava rintakehä,
rintalasta voisi olla pidempi. Hyvin kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Hyvä raajaluusto,
tiiviit käpälät, takaliikkeet hieman kapeat, sivuliikkeessä tehokas askel.
PEN1 KP VSP-PEN
Jättiläisen Helleborine FI29437/15
7 kk, narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kokoon nähden riittävä raajaluusto. Ylälinja saa vielä
vakiintua, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, vahva kuono voisi olla pidempi,
tummat silmät, hieman avoimet luomet, korvat saisivat asettua paremmin. Hyvä eturinta, runko saa
vielä vahvistua. Hieman kapea reisi, polvikulmaa saisi olla enemmän. Yhdensuuntainen
edestakaisliike, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla pidempi.
PEN2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

