13.7.2019 Oulu Nord
tuomari: Ville Meronen
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s National Treasure FI46527/18
10 kk, hyvin kehittynyt junioriuros, jolla oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset tasot, hyvä huulikulma, riittävän hyvät luomet. Hyvä kaula, tasapainoiset
kulmaukset, runko saa vielä täyttyä, vielä kovin pentumaiset liikkeet, tarvitsee aikaa ja
kehätottumusta.
JUN ERI1 ROP-JUN
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
3 v, neliömäinen uros, jolla hyvä raajakorkeus, hyvä pään pituus, pään tasot lähes
yhdensuuntaiset, hyvä huulikulma, alaleuka voisi olla vahvempi. Hyvä kaula ja eturinta,
hieman pehmeä selkä, riittävä askelpituus, hieman ahtaat etu- ja takaliikkeet. Hieman
alhainen hännänkiinnitys. Avoin luonne.
VAL ERI3
Maxidan’s Abracadabra FI45340/17
3 v, vahvarunkoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, erinomainen pään pituus,
yhdensuuntaiset tasot, hyvä huulikulma, vahva kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä
eturinta. Yhdensuuntaiset sujuvat liikkeet, avoin luonne.
VAL ERI1 SA PU1 NORD SERT ROP
Nordlandia Danes Pegasus SE50183/2016
2,5 v, erinomainen tyyppi, riittävä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset tasot, hyvä
huulikulma, erinomainen eturinta ja ylälinja, lanne voisi olla tiiviimpi. Voimakkaammin
kulmautunut takaa, kuin edestä. Sujuvat liikkeet, avoin luonne.
VAL ERI2 SA PU2 NORD VASERT
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Little Red-Haired Girl FI34011/18
14 kk, hyvin kehittynyt juniori narttu, jolla lupaavat mittasuhteet, hyvä pään pituus,
otsapenger saisi olla selvempi, alaleuka saa kehittyä. Lupaava eturinta, runko tarvitsee
aikaa, niukat etukulmaukset, hieman kuroutunut alalinja, vielä pentumaiset löysät liikkeet,
tarvitsee paljon kehätottumusta.
JUN EH1

Musta / harlekiini
UROKSET
VALIOLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
3 v, hieman pitkä- ja syvärunkoinen uros. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset tasot,
hyvä huulikulma, otsapenger saisi olla selvempi. Hyvä eturinta, niukasti kulmautunut
edestä, hyvin takaa. Selkä saisi olla tiiviimpi, sujuvat vapaat liikkeet, avoin luonne.
VAL EH2
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
3 v, uros, jolla hyvät mittasuhteet, riittävä pään pituus ja huulikulma, silmät voisivat olla
tummemmat ja otsapenger selvempi. Niukka eturinta ja runko voisi olla täyttyneempi.
Niukat etu- ja hyvät takakulmaukset, kevyet yhdensuuntaiset liikkeet. Ylälinja ei tänään
täysin vakaa.
VAL ERI1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Genedda Hé Oui FI38170/17
2 v, hyvät mittasuhteet, tänään hieman kuivassa kunnossa, hyvä pään pituus,
yhdensuuntaisin tasoin, hyvä huulikulma, tiiviit luomet. Hyvä kaula, niukat etu-, hyvät
takakulmaukset. Runko saa vielä täyttyä, hieman ahtaat takaliikkeet, avoin luonne.
AVO ERI2
Genedda Inouï Succés FI42052/17
2 vuotias narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet ja hyvä luusto vahvuus. Riittävä pään
pituus, lähes yhdensuuntaiset tasot, kuono saa vielä kehittyä. Tasapainoiset kulmaukset,
runko saa vielä täyttyä, kirsupigmentti vajaa. Tasapainoiset liikkeet, avoin itsevarma
käytös.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Genedda Gâteau D’anniversaire FI48182/16
2,5 v, erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä pään pituus, riittävä huulikulma,
riittävä otsapenger. Hyvä eturinta, runko saa vielä täyttyä, riittävät tasapainoiset
kulmaukset. Sujuvat liikkeet, avoin ja itsevarma.
VAL ERI1 SA PN1 NORD SERT ROP

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Karpaattienkello FI33561/18
JUN POISSA
VALIOLUOKKA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Hyvän tyyppinen, neliömäinen uros, jolla valitettavasti tänään selkä pyöristyy seistessä.
Riittävä pään pituus, kuono saisi olla leveämpi, takaluisu kallo, riittävä huulikulma. Niukka
eturinta, niukat etu-, hyvät takakulmaukset, luisu lantio. Sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet,
avoin ja itsevarma.
VAL EH1
NARTUT
VALIOLUOKKA
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
3,5 v, hyvät mittasuhteet, riittävä luuston vahvuus, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset
tasot, riittävä huulikulma, otsapenger saisi olla selvempi. Hyvä eturinta ja rintakehä,
hieman jyrkkä lantio. Valitettavasti ontuu tänään toista takajalkaansa. Avoin ja itsevarma
käytös.
VAL EVA

