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tuomari: Ville Meronen
Sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Just Blue Sapphire FI44390/17
21 kk, upeasti rakentunut nuori uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, erittäin lupaava pää,
yhdensuuntaisin tasoin. Kauniit tiivisluomiset silmät, hyvä huulikulma. Riittävät
tasapainoiset kulmaukset, lupaava runko, sujuvat joustavat liikkeet, ensiluokkainen luonne.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Doggimainen Suomailainen Voitto FI18038/17
2vm vahvarunkoinen, mittasuhteiltaan oikea, voimakas uroksen pää, yhdensuuntaisin
tasoin, tiiviit luomet. Hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hieman alhainen hännän
kiinnitys. Hyvä sivuliike, kinner voisi olla voimakkaampi.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Doggimainen Piippolan Vaari FI46239/14
5 vm hyvin rakentunut, vahva uros, jolla oikeat mittasuhteet, voimakas uroksen kallo,
riittävä huulikulma. Tasapainoisesti kulmautunut, eturinta saisi olla täyttyneempi, riittävä
sivuaskel pituus, kintereiden tulisi olla vahvemmat liikkeessä, avoin luonne.
VAL EH2
Lawaets Danes Bold In Blue FI43691/15
Erinomaisen tyyppinen, voimakas uros, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset tasot, riittävä
huulikulma. Kaunis kaula ja eturinta, hyvä pitkä rintakehä. Sujuvat liikkeet, kinner saisi olla
vahvempi, hyvä luonne.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Helmililja FI33557/18
1vm hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus, riittävä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
tasot, riittävä huulikulma, tiiviit luomet. Lupaava eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hieman
alhainen hännän kiinnitys. Hyvä sivuliike, joskin tarvitsee vielä aikaa, avoin luonne.
JUN ERI2
Doggimainen Taikapeili FI51528/18

10 kk, lupaavasti rakentunut juniorinarttu, jolla hyvä luusto vahvuus, lupaava pään pituus
ja muoto, lähes yhdensuuntaiset tasot, niukka otsapenger ja huulikulma. Lupaava eturinta,
hieman alhainen hännänkiinnitys. Avoin luonne, joskin tarvitsee vielä tottumista.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Doggimainen Suomalainen Unelma FI48033/17
2 v, hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset tasot, tiiviit
luomet, hyvä huulikulma. Hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, takaliike ja kinner
saisivat olla vahvemmat, avoin luonne.
AVO ERI1
Via Grano’s Esperanzaparagremins FI44475/16
AVO POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
Kolme yhdistelmää, kaikilla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileimat. Tyypilliset päät, hyvät
luuston vahvuudet, takaosiin tulee kiinnittää huomiota.
KASV1 KP ROP-KASV.

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s National Treasure FI46527/18
8kk, hyvin lupaavasti kehittynyt juniori uros, hyvä pään pituus, niukka otsapenger ja tasot
eivät vielä yhdensuuntaiset, löysät huulet, riittävän tiiviit luomet. Lupaava etuosa,
tasapainoiset kulmaukset, sujuvat iänmukaiset pentumaiset liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN
AVOINLUOKKA
Grandman’s Karelian Sun King FI39181/16
3 v, hyvät mittasuhteet ja riittävä luuston vahvuus. Riittävä pään profiili, yhdensuuntaisin
tasoin, hyvät tiiviit luomet, oikea huulikulma. Hyvä kaula ja eturinta, tasapainoiset
kulmaukset, takaliike kovin voimaton ja jää tänään rungon alle. Erinomainen luonne.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Edendane’s Pulitzer Prize FI27849/14

5 vm hieman pitkärunkoinen uros, jolla hyvä luuston vahvuus, oikeat pään tasot, hyvä
huulikulma. Vahva kaula, reilummin kulmautunut takaa kuin edestä, pitkä lanneosa,
alaetuhampaat poikki, suun tarvitsee omistajan huomion. Sujuvat liikkeet, erinomainen
luonne.
VAL EH1
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Heyo Captain Jack FI31796/11
8 vm hyväkuntoinen veteraaniherra. Hyvä luuston vahvuus ja riittävä raajakorkeus,
erinomainen pitkä rintakehä. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä huulikulma. Hyvä
kaula, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä, erinomainen luonne.
VET ERI1 ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Shania FI33401/18
1 v, lupaavasti rakentunut juniorinarttu, jolla hyvät mittasuhteet. Yhdensuuntaiset pään
tasot, hyvät silmät ja huulikulma, tiiviit luomet. Riittävät, tasapainoiset kulmaukset, lupaava
eturinta, hyvät rintakehän pituus, tiivis lanne. Hyvät liikkeet, avoin luonne.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Lara Croft FI42542/15
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erinomainen pää ja ilme, yhdensuuntaiset tasot, tiiviit
luomet. Hyvä eturinta, riittävät etukulmaukset, hyvä rintakehän pituus, tiivis lanne. Hyvät
vetävät liikkeet, avoin luonne.
VET ERI1 SA PN1 ROP

