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Sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Just Blue SapphireFI44390/17
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä
ja takaa. Hyvä raajaluusto, ikään sopiva runko, hyvät pään linjat, hyvä kuono-osa, riittävän
pitkä kallo, hyvä otsapenger, korvat ja silmät. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella
sivulta, hieman tepsuttaen edestä, miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP

Musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
Hyvät mittasuhteet, kaunis pitkä pää, jossa hyvät linjat, hyvät korvat, hieman vaaleat
silmät, hyvä otsapenger ja huulikulma. Kokoon riittävä raajaluusto, hyvä kaula, ylälinja,
tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu kohtuullisella askeleella sivulta, edestä ok.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB FI MVA VSP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Bigfort Enigma FI17378/18
Hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, melko
runsaat huulet, silmät ja korvat ok. Hyvä kaula, eturinta saa vielä kehittyä, riittävästi
kulmautunut edestä riittävästi takaa. Hieman pyöreä lantio, liikkuu kohtuullisella askeleella
sivulta, edestakaisin ok, väritys ok, tarvitsee hieman aikaa ja kehätottumista.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Vintage Hoppingham Royal De Allure Avilana FI11355/18
Hyvät mittasuhteet, melko hyvät päänlinjat, korvat voisivat asettua paremmin, avoimet
punottavat silmä luomet ja valkoiset vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, turhan runsaat huulet.
Hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, niukemmin takaa ja kääntää
takaraajoja ulospäin seistessä. Hyvä vahva runko ja raajaluusto, väritys ok.

AVO EH1
VALIOLUOKKA
Hoppingham’s Love Me Tender Love Me Dear FI36320/17
Lähes 2 vuotias, jolla hyvät mittasuhteet, melko hyvät päänlinjat, turhan runsaat huulet,
kookkaat korvat, silmät ok. Hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva
runko, riittävä raajaluusto. Hieman pitkät käpälät ja pehmetä ranteet. Liikkuu ok sivulta.
VAL ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane’s The Joe Cool FI34009/18
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pitkä pää, jossa oikeat linjat, kauniit silmät ja
korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, sopiva runko
ikäisekseen, hyvä raajaluusto. Liikkuu hyvällä askeleella takaa, vielä hieman löysästi
edestä.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
AVOINLUOKKA
Ganteus Jon Snow King Of The North SE55821/2016
Erinomainen tyyppi, melko hyvät mittasuhteet, hieman pitkä lanneosa, oikealinjainen pää,
hyvät silmät, hieman kookkaat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja raajaluusto,
eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut, saisi liikkua paremmalla askeleella varsinkin takaa,
edestakainen ok.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI VACA
VALIOLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Erinomainen tyyppi, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, oikeat päänlinjat, kauniit silmät,
korvat, huulikulma ok. Kaunis kaula, hyvä sälä, erinomainen etuosa, hieman kapea reisi,
vähän niukasti kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä askeleella sivulta, edestakaisin ok,
miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP4
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Shania FI33401/18
JUN POISSA

Edendane’s Sally Brown FI34014/18
Vielä hyvin pentumaisen kuvan antava, ilmava narttu, jolla hyvät mittasuhteet, melko hyvät
päänlinjat, kevyt kuono-osa, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, vielä
kapearunkoinen, voisi kulmautua paremmin, varsinkin takaa. Kääntää takaraajoja tällä
hetkellä seistessä, hieman luisu lantio. Liikkuu hyvällä askeleella sivulta, edestakaisin ok,
tarvitsee aikaa.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Bella FI10301/18
Hyvät mittasuhteet, kaula, säkä ja ylälinja, pää saisi olla kauttaaltaan pidempi ja linjat
paremmat, lyhyt kallo-osa, korvat saisivat asettua paremmin, hyvät silmät. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa, vielä kapea etuosa, vähän pitkät varpaat. Vielä epävapaa ja
ponneton takaliike, hyvä karva, miellyttävä käytös.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Euro Power J-Lo FI20898/16
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, melko hyvät päälinjat, hieman avoimet alaluomet,
kookkaat korvat, luisu kallo. Hyvä kaula ja säkä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, sopiva
runko ja raajaluusto. Liikkuu riittävällä askeleella sivulta, edestakaisin ok, miellyttävä
käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

