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Sininen
UROKSET
VETERAANILUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Tyypiltään erinomainen, hyvässä kunnossa esitetty veteraani, jolla hyvä luusto ja runko,
erinomainen ylälinja hyvä häntä. Melko vahvakalloinen pää, riittävän pitkät pään linjat,
täyteläinen kuono-osa, hyvä purenta, hyvät korvat ja silmät. Hieman voimakkaasti
kulmautunut takaa, edelleen näyttävä kokonaisuus, riittävät liikkeet, ei parhaassa
karvassa.
VET ERI1 SA ROP ROP-VET BIS4-VET

Musta / harlekiini
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Danemanian Firestarter FI18699/18
Hyvä koko ja mittasuhteet, vahva raajaluusto, riittävän pitkä rintakehä, riittävän pitkä
hieman luisu lantio, tasapainoisesti kulmautunut, ylälinja saa jäntevöityä, hyvät pään linjat,
korvat, silmät ja purenta, väri ok, riittävä sivuliike, hyvä luonne.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
Tyypiltään erinomainen, ryhdikäs, hyvälinjainen narttu, pitkä rintakehä, kaunis kaula,
erinomainen selkälinja, hyvä häntä. Hyvin kulmautuneet raajat, hyvä pään linjat, hyvät
silmät, korvat ja purenta. Kaunis harlekiini väritys, riittävä liike, upea silhuetti seistessä,
miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA

Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
Maskuliininen vahvaluustoinen ryhdikäs uros, jolla hyvä ylälinja ja häntä, riittävästi
kulmautunut takaraajat voisivat olla jäntevämmät. Hyväilmeinen pää, hyvä purenta, vahva
kaula, pitkä rintakehä, kaunis väri, miellyttävä luonne.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP
Danemate Athos FI52507/15
Vahvaluustoinen, riittävän kokoinen uros, jolla hieman pitkä lanne, riittävät kulmaukset,
hieman korkea häntä liikkeessä. Pitkähkö pää, kuono selkä voisi olla suorempi, purenta
ok, hyvät korvat ja silmät, melko runsaat huulet. Riittävä sivuliike, hyvä väri, miellyttävä
luonne.
AVO ERI2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Treasure FI20643/18
Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut ja kulmautunut juniori, jolla vahva
runko, erinomainen ylälinja hyvä häntä. Kaunisilmeinen pitkälinjainen pää, vahva purenta,
hyvät silmät ja korvat. Esiintyy ryhdikkäästi, liikkuu erinomaisella askeleella. Miellyttävä
luonne, riittävä väritys, todella puhutteleva kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Danemate Athena FI52506/15
Lanneosaltaan hieman pitkä narttu, jolla hyvä ylälinja ja häntä, lavat voisivat olla
viistommat, hieman pehmeä selkä, hyvät pään linjat, hyvä ilme, vahva purenta, vahva
kaula. Kaunis väri, liikkuu riittävän tasapainoisella askeleella, hieman löysä edestä,
miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PN2

