12.1.2019 Kajaani KV
tuomari: Hilkka Salohalla
Musta / harlekiini
UROKSET
VALIOLUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Tyylikäs, mittasuhteiltaan erinomainen, hyvät pään linjat, hyvä purenta, silmät ja korvat,
erinomainen huulikulma. Hyvä kaula, erinomainen säkä ja selkälinja, hyvä eturinta ja
rintakehä. Oikein kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu
hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Genedda Égoîste FI55763/14
VAL POISSA
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Joan Jetts Legacy Jewel FI44395/17
Erinomainen koko ja mittasuhteet, feminiininen pää, otsapenger voisi olla selkeämpi,
erinomainen huulikulma sekä pään linjat, purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja,
erinomainen eturinta ja runko. Hyvät etukulmaukset, erinomaiset takakulmaukset,
erinomaiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP

Sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggimainen Karpaattienkello FI33561/18
Erittäin lupaava, hyvin kehittynyt pentu, hyvät pään linjat ja purenta, silmät ja korvat.
Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, rintakehä voisi olla vähän pidempi.
Erinomaiset kulmaukset, hieman korkea kinner, erinomainen luusto ja käpälät, hyvä
karvapeite. Takaliike saa vielä vapautua.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA

Doggimainen Tarhaneito FI33554/18
Oikea koko ja mittasuhteet, tällä hetkellä hieman takaluisu kallo, riittävä huulikulma, hyvä
purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävät etukulmaukset, voimakkaat
takakulmaukset. Hyvä karvapeite, luusto ja käpälät, liikkuu hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN
Doggimainen Vuorikaunokki FI33558/18
PEN POISSA
VALIOLUOKKA
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Oikea koko ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, mutta otsapenger saisi olla merkatumpi,
erinomainen huulikulma, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja
runko, riittävä luusto ja hyvät käpälät. Oikein kulmautunut, liikkuu hieman ahtaasti takaa,
hyvän kyynärpäin, tasapainoisella sivuaskeleella.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Edendane’s Little Red-Haired Girl FI34011/18
Tänään hieman arastellen käyttäytyvä narttu, joka ei anna katsoa hapaita. Hyvä pään
pituus ja linjat, hyvä huulikulma, riittävä kaula, hyvä säkä. Ikään riittävä eturinta ja
rintakehä, hyvä luusto ja käpälät. Oikein kulmautunut, hyvä väritys ja karvapeite, saisi
liikkua reippaammin, tarvitsee harjoitusta.
PEN2 –
Euro Power Lotto FI32613/18
Oikea koko ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula,
säkä ja ylälinja, hyvät etukulmaukset ja takakulmaukset, ikäisekseen hyvä runko, hyvä
luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Euro Power King Of Finlandia FI17818/17
Erinomainen vahva uros, hyvät pään linjat, hieman roikkuvat suupielet, mutta hyvät huulet,
hyvä purenta, erinomaiset silmät ja korvat. Kaunis kaula, säkä ja ylälinja, hyvä eturinta ja
runko. Erinomainen luusto ja käpälät, oikein kulmautunut, hyvä karvapeite, erinomaiset
liikkeet.

NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
Oikea koko ja mittasuhteet, hieman raskas kallo, joka saisi olla tasaisempi, hyvä kuono ja
purenta, punaiset vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, hyvät korvat, säkä ja ylälinja.
Erinomainen eturinta, hyvä lapa, pysty olkavarsi, hieman korkea kinner, hyvä luusto ja
käpälät. Hyvä karva ja väritys, saisi liikkua pidemmällä askeleella.
AVO EH1
Red Rublev A Hard Day’s Night FI38471/16
Hieman Matalaraajaisen vaikutelman antava raskas uros. Hyvä pään pituus ja linjat, lyhyt
kaula ja raskaat lavat, hieman painunut ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvä
luusto, riittävät kulmaukset, hyvä karvapeite ja väritys. Kääntää käpäliä sisään liikkuessa,
sivuaskel lyhyt ja voimaton, purenta käänteinen saksipurenta, mistä johtuen palkinto
hyvätty.
AVO HYL
VALIOLUOKKA
Nordlandia Danes Pegasus SE50183/2016
Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä kaula ja kuono, hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis
kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, oikein kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät,
liikkuu hieman epävakaasti, takaa lyhyellä askeleella.
VAL ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Treasure FI20643/18
Oikea koko ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, otsapenger saisi olla selkeämpi. Hyvät
huulikulmat ja purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, niukat
etukulmaukset, samoin polvikulma, hyvä luusto ja käpälät. Ikään riittävä runko, liikkuu
hyvin.
JUN ERI1
VALIOLUOKKA
Euro Power Glitter FI34936/12
VAL POISSA
Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
Oikea koko ja mittasuhteet, vahva narttu, hyvä pään linjat, hyvä huulikulma, hyvä purenta,
silmät ja korvat, kaunis kallo ja ylälinja. Erinomaiset etukulmaukset, eturinta ja runko,
voimakkaat takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin, väri
saa vielä hieman puhdistua etuosaan ja sivulinjoille.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

