17.8.2019 Helsinki RN
tuomari: Teija Salmi-Aalto
Musta / harlekiini
UROKSET
VETERAANILUOKKA
Patch-Guilt’s De Soto FI34441/11
8,5 vuotias, erinomaiset mittasuhteet, vahva vanha herra, joka esitetään erinomaisessa
kunnossa! Oikea pään pituus, jossa hienot yhdensuuntaiset tasot, hieno kaula, hyvä
ylälinja, vahva runko, hyvä eturinta, vahva luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut
edestä, voimakkaammin takaa, hyvä matala kinner, hyvä reisi. Liikkuu yhdensuuntaisesti
ja ikäisekseen hyvällä askelpituudella malttaessaan. Kantaa itsensä erinomaisesti, hyvä
väri. Onnittelut omistajalle, hienosta veteraaniherrasta!
VET ERI1 SA PU1 VSP ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grand Oak’s Seabiscuit FI27959/18
16 kk, selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen narttu. Hyvä nartun pää,
jossa yhdensuuntaiset linjat, hyvä huulikulma. Ryhdikäs kaula, selvä säkä, hyvä ylälinja,
erinomainen runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät, aavistuksen pysty olkavarsi, niukasti
kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä leveä reisi. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin
erittäin hyvin, itsensä hyvin kantaen, erinomainen väritys.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Grand Oak’s Strom Cat FI27958/18
16 kk, kookas narttu, joka vielä tänään antaa ilmavan vaikutelman. Hyvä pään pituus,
hyvät silmät, aavistuksen lennokkaat korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja, runko ja
eturinta saa vielä täyttyä, hyvä luusto ja käpälät, riittävästi kulmautunut. Liikkuu löysästi
edestä, hyvä sivuaskel, hyväraaminen nuori narttu, joka tarvitsee aikaa täyttääkseen ne,
hyvin esitetty.
JUN EH3
Happy Harlekin’s The Wonder Of You FI39456/18
14 kk, vahva narttu, kaunislinjainen nartun pää, jossa erinomaiset silmät, hyvät
mittasuhteet ja narttumainen olemus, erinomainen kaula, hyvä ylälinja. Hyvä eturinta ja
runko, vahva luusto ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Liikkuu
yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, itsensä hyvin kantaen. Kaunis harmaa harlekiini
väritys, kauniisti esitetty.
JUN ERI2 SA PN3
NUORTENLUOKKA
Nintje Vom Hollenstein FI53884/18

Lähes 2 v, hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen, kaunis pää, jossa hyvät silmät,
yhdensuuntaiset pään tasot. Erinomainen kaula, ylälinja ok, sopiva runko ja eturinta, hyvä
luusto ja käpälät. Aavistuksen pitkähkö ja luisu lantio, riittävästi kulmautunut edestä,
erittäin hyvin takaa. Hyvä matala kinner, leveä reisi, liikkuu lähes yhdensuuntaisesti,
erinomainen sivuaskel. Kantaa itsensä kauniisti, hyvin esitetty.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Sininen
NARTUT
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
10 v, narttumainen kokonaisuus, erittäin kaunislinjainen pää, jossa suloinen ilme. Hyvä
kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja eturinta, hyvä luusto ja käpälät, hyvin kulmautunut
edestä, erinomaisesti takaa. Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti itsensä kantaen, koiran ikä
näkyy ainoastaan verkkaisissa liikkeissä. Isot onnittelut omistajalle hienosta veteraanista!
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Sandels FI33400/18
15 kk, kookas, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä pään pituus, tiiviit silmät,
aavistuksen voimakas kallo-osa. Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva runko ja eturinta, sopiva
luuston vahvuus, riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti,
riittävällä askelpituudella, takapotku saa voimistua. Hyvin esitetty.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Señorita FI33404/18
15 kk, kookas nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, oikea pään pituus, hyvät silmät, kaunis
huulikulma ja yhdensuuntaiset pään tasot. Hyvä kaula ja ylälinja, vahva runko, sopiva
eturinta, hyvä luusto ja käpälät. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu
yhdensuuntaisesti, sopivalla askelpituudella. Hyvin esitetty.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Max’s Great Back In Black FI45315/18
12 kk, keskikokoinen juniori narttu, kauniit ääriviivat. Hyvä pään pituus, kaunis ilme, lähes
yhdensuuntaiset tasot, hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko, eturinta saa vahvistua, hyvä
luusto ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti
hyvällä askelpituudella, itsensä hyvin kantaen. Aavistuksen epävarma tänään, kuitenkin
käsiteltävissä.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Alder Glade’s Treasure FI20643/18
16 kk, narttumainen kokonaisuus, kaunis, pitkä pää, hyvät mittasuhteet ja linjat, suurehkot
silmät. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, tasainen lantio, hyvä runko, sopiva eturinta, hyvä luusto
ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, hyvä matala kinner, liikkuu
lähes yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella. Hyvin esitetty. ihastuttava käytös.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT
AVOINLUOKKA
Kiamar Finnish Beauty FI25439/17
2,5 v, narttumainen kokonaisuus, mittasuhteet vielä nartulle ok. Hyvä pään pituus ja
yhdensuuntaiset linjat, hyvät silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko,
aavistuksen pitkähkö lanne. Hyvä luusto ja käpälät, hyvin kulmautunut edestä, erittäin
hyvin takaa. Hyvä kinner, liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, erinomainen sivuaskel, itsensä
hyvin kantaen, hyvin esitetty.
AVO ERI1 SA PN4
VALIOLUOKKA
Samuraiwood’s Hollywood Dream FI17378/13
6,5 vuotias, keskikokoinen narttumainen kokonaisuus. Oikealinjainen nartun pää, jossa
hyvä pituus ja tasot, kauniit silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva runko, aavistuksen
pitkähkö lanne, eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvä luusto ja käpälät, riittävästi ja
tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella, itsensä
hyvin kantaen. Ihastuttava luonne ja käytös.
VAL ERI1 SA
VETERAANILUOKKA
Alder Glade’s Lawella FI29950/11
8 v 4 kk, erinomaisessa kunnossa esitetty vanha rouva. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä
pään pituus, tiiviit silmät, suloinen ilme. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja
eturinta, hyvä luusto ja käpälät, hyvin tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu ikäisekseen
erinomaisella askelpituudella, itsensä hyvin kantaen. Kaunis tyylikäs vanha rouva,
onnittelut omistajalle!
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET BIS-2-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Alder Glade’s

3 eri yhdistelmästä, yksi uros ja 3 narttua. Pitkälinjaiset päät, hyvät silmät kaikilla. Kauniit
rakenteet, hyvät luustot, ryhmän väri voisi olla ”lämpimämpi”. Tasapainoiset liikkeet,
hyvällä askelpituudella. Yhdenmukainen ryhmä, onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV.

