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tuomari: Ville Meronen
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Catapha’s Golden O’m Fear Or The Dark FI35281/18
15 kk, hyvin rakentunut juniori uros, jolla lupaava runko & luusto. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaisin tasoin, purenta & hampaat ok, riittävä huulikulma, tiiviit luomet. Lupaava
eturinta, hyvä luonne, lupaava kokonaisuus.
JUN ERI2
Max’s Great Bohemian Rhapsody FI45313/18
9 kk, hyvin kehittynyt, lupaava juniori, jolla oikeat mittasuhteet, lupaava pää, jo nyt lähes
yhdensuuntaiset tasot, purenta & hampaat ok, hyvä huulikulma, hyvät korvat. Eturinta saa
täyttyä, samoin rintakehä. Hieman pitkä lanneosa, liike saa vielä vakiintua, avoin luonne.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Samuraiwood’s Paavo Pesusieni FI48397/17
21 kk, erinomainen tyyppi, koko & mittasuhteet, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
tasot, hyvät silmät & korvat. Hyvin rakentunut eturinta & rintakehä, hyvä ylälinja. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, ensiluokkainen käytös.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Spotted-Sohinx Àrvágenhed FI38150/16
4 v, vahvaluustoinen & neliömäinen uros, jolla voimakas pää, lähes yhdensuuntaiset tasot,
hyvä huulikulma, riittävän tiiviit luomet. Hyvä eturinta, hieman pyöreä & lyhyt rintakehä.
Niukat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Kovin lyhyt & korkea askel, joka tiputtaa
tänään palkintosijaa.
AVO H
VALIOLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
3 v, erinomainen tyyppi & mittasuhteet, hyvä pää & kuono, oikea huulikulma, hyvät tiiviit
luomet, kaunis kaula. Hyvä eturinta & rintakehä, hyvä luuston vahvuus. Sujuvat joustavat
& hyvän pituiset liikkeet. Ensiluokkainen luonne, puhutteleva kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Sonya FI33403/18
11 kk, hyvän kokoinen juniori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, lupaava pää, lähes
yhdensuuntaisin tasoin, loiva otsapenger, hyvät silmät, hyvä huulikulma. Tasapainoiset
kulmaukset, lupaava eturinta & rintakehä, sujuvat liikkeet, hyvä luonne.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
Edendane’s Helen Sweetstory FI34012/18
11 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori narttu, jolla kokoon sopiva luuston vahvuus,
hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset tasot, loiva otsapenger, riittävän tiiviit luomet,
hyvä huulikulma. Lupaava eturinta & rintakehä. Lantio pyöristyy tänään ja takaliike jää
lyhyeksi. Tarvitsee aikaa & tottumusta.
JUN EH
Edendane’s Sally Brown FI34014/18
11 kk, iän mukaisessa kehitysvaiheessa oleva juniori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä
pään pituus, lähes yhdensuuntaiset tasot, riittävä otsapenger & huulikulma ok. Eturinta &
rintakehä tarvitsee aikaa, oikea ylälinja, vielä kovin pentumaiset liikkeet, avoin luonne.
JUN ERI3
Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
1 v 5 kk, hyvin rakentunut ikäisekseen. Hyvä pään pituus, yhdensuuntaisin tasoin, hyvät
silmät & huulikulma. Liikkuu sujuvasti, hyvät käpälät. Avoin luonne.
JUN ERI
Max’s Great Back In Black FI45315/18
9 kk, vielä kovin pentumainen juniori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, lupaava pään malli,
hyvät silmät & luomet. Eturinta tarvitsee aikaa, lavat saisi olla viistommat. Vielä kovin
pentumaiset liikkeet, avoin käytös.
JUN ERI
Max’s Great Behind The Sun FI45314/18
9 kk, vielä kovin kesken kehityksen oleva juniori narttu, jolla runko & eturinta tarvitsee
paljon aikaa. Lupaava pää, hyvät silmät, hyvin niukasti kulmautunut edestä, riittävästi
takaa. Kovin pentumaiset liikkeet, tarvitsee tottumusta.
JUN EH
Max’s Great Born To Be My Baby FI45322/18
9 kk, ikäisekseen lupaavasti kehittynyt, hyvät mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus &
lupaava runko. Lupaava pää, lähes yhdensuuntaiset tasot, hyvä huulikulma. Liikkuu
ikäisekseen hyvällä voimalla, avoin luonne.
JUN ERI4
Max’s Great Brilliant Disguise FI45318/18
9 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt, oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, lupaava pää,
hyvä huulikulma. Lupaava eturinta, lavat voisi olla viistommat. Liikkuu ikäisekseen hyvin,
hyvä luonne.
JUN ERI
Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18

10 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt, neliömäinen juniori narttu. Hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset tasot, hyvä huulikulma, luomet voisi olla tiiviimmät. Lupaava eturinta &
rintakehä, hyvät etukulmaukset, vahvat takakulmaukset. Liikkuu hyvällä taka-askeleella,
etuliike saa vielä vakiintua, avoin luonne.
JUN ERI2 SA PN3 VASERT
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Gem Tigereye To Max’s FI34598/17
2 v, hyvät mittasuhteet & luuston vahvuus, hyvä pään pituus & yhdensuuntaiset tasot,
hyvät silmät & huulikulma & eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä linja, hieman
alhainen hännänkiinnitys. Hieman luisu lantio & takaliike jää rungon alle. Avoin luonne.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
3,5 v, vahva & hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla puhutteleva pää, hyvät silmät,
purenta & hampaat ok. Hyvä kaula, hyvin täyttynyt eturinta, hyvä pitkä rintakehä, tiivis
lanne, hyvät etukulmaukset & takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella,
erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Max’s Great
Yhdestä yhdistelmästä koostuva ryhmä 9 kk ikäisiä junioreita, koirat vielä osin kovin
kehitysvaiheessa, hyvät mittasuhteet & lupaavat päät, odotamme koirien kehittymistä.
KASV 1

Musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKA
Catapha’s Hunter Of Love FI52968/18
8 kk, lupaava, hyvin kehittynyt narttupentu, jolla lupaava runko & luuston vahvuus. Hyvä
pään pituus, riittävä huulikulma, vaaleat silmät, voimakkaasti kulmautunut takaa, kuin
edestä, tarvitsee aikaa & tottumusta.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Coladan Karhunvartija FI21102/18

15 kk, hyvän kokoinen uros, jolla kokoon sopiva luusto, valitettavan jyrkkä lantio &
alaskiinnittynyt häntä. Hyvät pään tasot & huulikulma, luomet voisi olla tiiviimmät. Niukat
etukulmaukset, liikkuu tänään takaraajat täysin rungon alla, avoin luonne.
JUN T
Hoppingham’s Patch Made In Heaven FI31435/18
12 kk, kookas & hyvin kehittynyt uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, maskuliininen pää,
erinomainen kuono, luomet saisi olla tiiviimmät. Lupaava eturinta & rintakehä, selkä saa
vakiintua, hieman alhainen hännänkiinnitys, tasapainoiset & sujuvat liikkeet, avoin luonne.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Genedda Hé Oui FI38170/17
22 kk, hyvin kehittynyt narttu, jolla oikeat mittasuhteet, erinomainen pää, yhdensuuntaiset
tasot, otsapenger saisi olla vahvempi. Hyvä kaula & eturinta, tasapainoiset kulmaukset,
selkä saa vielä vakiintua. Hyvä sivuliike, liikkuu takaa kovin ahtaasti.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Genedda Gåteau D’anniversaire FI48182/16
2,5 v, erinomainen tyyppi, koko & mittasuhteet, erinomainen pään profiili & hyvät tasot,
hyvä huulikulma, kauniit silmät. Hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu pitkällä
taka-askeleella, avoin luonne.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

Sininen
NARTUT
VALIOLUOKKA
Via Grano’s Unagradable Sorpresa FI44476/16
Erinomainen tyyppi & mittasuhteet, hyvä luusto. Kaunis pää, hyvät tasot, erinomaiset
huulet. Hyvä kaula, eturinta & rintakehä, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. Sujuvat
liikkeet, avoin luonne.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2

