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tuomari: Irina Poletaeva
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Red Rublev November Rain FI56153/15
Urosmainen, hyvät mittasuhteet ja luusto, oikea linjainen pää, alaleuka voisi olla leveämpi,
hyvä kaula ja ylälinja, riittävä rintakehän syvyys, eturinta voisi olla paremmin kehittynyt,
riittävät etukulmaukset, sääret pitäisi olla leveämmät. Korkea kinner, voimaton takaliike,
ahdas etu ja taka liike.
AVO EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Shania FI33401/18
Erittäin lupaava juniori narttu, vahva luustoinen, kaunis pää, oikea hampaisto, isohkot
korvat. Kaunis kaula, erinomainen ylälinja, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvät
etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, joustava liike, tiiviit käpälät.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Euro Power J-Lo FI20898/16
Erinomainen tyyppi, kaunis linjainen, hyvät pään mittasuhteet, silmä luomet saisivat olla
tiiviimmät, hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen rintakehä ja kulmaukset,
erittäin kaunis joustava liike. Erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
Erinomainen luusto, sukupuolileima ja kehittyminen ikäisekseen. Hyvä pään linjat, oikea
hampaisto, silmät voisivat olla tummemmat, kaunis kaula, erinomainen selkä, hyvä ylälinja.
Rintakehä voisi olla syvempi, eturinta vielä kapeahko, hyvät kulmaukset, melko hyvä liike,
tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen.
AVO ERI1

NARTUT
NUORTENLUOKKA
Magic Alaunt Metsäntaika FI30053/17
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
Erittäin elegantti, oikea linjainen pää, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, kaunis kaula ja
selkä, erinomainen ylälinja. Rintakehä ja eturinta saisi olla paremmin kehittynyt
ikäisekseen. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Riittävä askelpituus, hyvä etuja takaliike.
AVO ERI1 SA PN2
VALIOLUOKKA
Glody’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Erittäin elegantti, narttumainen, kaunis pää, erinomainen ilme, hampaisto ja pigmentti.
Kaunis kaula, selkä ja ylälinja, erinomainen rintakehä ja eturinta, hyvin kulmautunut.
Joustava liike, rodunomainen ryhti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Sininen
NARTUT
PENTULUOKKA
Doggimainen Taikapeili FI51528/18
Erittäin lupaava, ihanan kokoinen, lupaava pää, oikea hampaisto, kaunis kaula, oikea
ylälinja, erinomainen rintakehä ikäisekseen. Hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, kun haluaa.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Just Blue Sapphire FI44390/17
Erinomainen tyyppi, erinomaisesti kehittynyt ikäisekseen, ryhdikäs, kallo ja kuono voisivat
olla yhdensuuntaisemmat, oikea hampaisto. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen
rintakehä ikäisekseen. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, joustava liike, rodunomainen
luonne.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI

AVOINLUOKKA
Doggimainen Suomalainen Voitto FI18038/17
Erittäin vahva urosmainen, oikea pään profiili, oikea hampaisto, silmäluomet saisi olla
tiiviimmät, erinomainen kaula ja selkä. Liian luisu lantio, erittäin vahva ja syvä rintakehä,
oikeat etukulmaukset. Voimaton ja ahdas takaliike, erinomainen karvanlaatu ja väritys.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Urosmainen, ryhdikäs, oikearakenteinen, kaunis pään profiili, rodunomainen ”noble” ilme,
oikea hampaisto, suu pigmentti voisi olla vahvempi. Kaunis kaula ja ylälinja, rintakehä
oikeassa muodossa, oikeat kulmaukset, joustava sivuliike, riittävä takapotkut.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Queen To Doggimainen V. Jewel’s Blue FI45041/18
Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen ja elegantti, vahva luusto, oikea pään linjat, suu
pielet voisivat olla tiiviimmät, oikea hampaisto. Kaunis kaula, hyvä selkä ikäisekseen,
ylälinja saisi olla stabiilimpi, liian luisu lantio, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen.
Riittävät kulmaukset, melko hyvä liike.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

