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Sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, elegantti, erinomainen luusto. Hyvä urosmainen
pää, oikea hampaisto, kaunis niska ja ylälinja, lantio voisi olla parempi, syvä rintakehä.
Hyvät etukulmaukset, voisi olla paremmin kulmautunut takaa, erinomainen sivuliike,
takaliike voisi olla voimakkaampi.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Helmililja FI33557/18
Erittäin lupaava, vielä pentumainen, erinomainen luusto, oikeat mittasuhteet, hyvä pään
profiili, kuono voisi olla täyteläisempi silmien alta, korvien asento saisi olla parempi.
Erinomainen kaula ja säkä, melko hyvä ylälinja, rintakehä erinomaisesti kehittynyt
ikäisekseen, hyvin kulmautunut, leveät reidet. Erinomainen sivuliike, hieman voimaton
takaliike.
JUN ERI1
Doggimainen Taikapeili FI51528/18
9 kkm oikean kokoinen, elegantti, hyvä rakenteinen lupaava pää, riittävän tiiviit
silmäluomet, oikeat purenta, valitettavasti puuttuu P2 ja P4. Kaunis niska, erinomainen
säkä ikäisekseen, vielä pehmeähkö selkä, rintakehä vielä kesken, hyvät etukulmaukset,
riittävä sivuliike. Erinomainen luonne.
JUN EH2
Doggimainen Tarhaneito FI33554/18
Oikeakokoinen erittäin narttumainen ja elegantti. Hyvä luusto, pään linjat voisivat olla
yhdensuuntaisemmat, alaleuka voisi olla paremmin kehittynyt, silmäluomet eivät riittävän
tiiviit, oikea hampaisto. Kaunis kaula, erinomainen säkä, melko hyvä ylälinja, erinomainen
rintakehä ikäisekseen, hyvät kulmaukset. Ulkokiertyneet etukäpälät, ahdas etuliike,
kintereet saisivat olla vahvemmat, oikea karvan laatu.
JUN EH3
NUORTENLUOKKA
Leevindane A Kiss From A Rose With Bonel FI44968/18
Voimakas, hyvin kompakti, narttumainen, hyvä pään profiili, oikea hampaisto, hyvät korvat.
Kaunis kaula, hyvä ylälinja, lantio voisi olla parempi, hyvä rintakehän syvyys, eturinta

pitäisi olla paremmassa muodossa. Riittävät kulmaukset, erinomainen sivuliike, kintereet
voisivat olla vahvemmat.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Erinomainen tyyppi, voimakas ja elegantti, oikealinjainen pää, oikea hampaisto, ikenien
pigmentti voisi olla vahvempi. Kaunis niska ja säkä, melko hyvä ylälinja, lantio voisi olla
parempi. Erinomainen rintakehä, eturinta, etukulmaukset ja etuliike, takaa voisi olla
paremmin kulmautunut, riittävä askelpituus, erinomainen luonne.
VAL RI1 SA PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
Erittäin tasainen ryhmä kolmesta eri yhdistelmästä, oikeaa tyyppiä, hyvät päät, terve
rakenne, hyvä liike. Onnea kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV.

Musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Coladan Lemminkäinen FI18027/18
AVO POISSA
Jättiläisen Loitsun Laakeripuu FI16251/17
Vahvaluustoinen, urosmainen, oikeat mittasuhteet, melko hyvä pää, suupielet voisivat olla
tiiviimmät, oikea hampaisto, erinomainen pigmentti, hyvä ilme. Kaunis kaula ja ylälinja,
rintakehä oikeassa muodossa, hyvin kulmautunut, hyvä sivuliike, hieman ahtaat kintereet,
tarvitsee lisää kehätottumusta.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
VALIOLUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Oikea rungon muoto ja mittasuhteet, kuono saisi olla täyteläisempi silmien alta, silmät
voisivat olla tummemmat, oikea hampaisto. Hyvä kaula, säkä ja selkä, lantio voisi olla
parempi, nostaa häntää korkealle liikkeessä. Rintakehä pitkä mutta voisi olla syvempi,
hyvä eturinta, hyvät kulmaukset, erinomainen sivuliike.
VAL ERI1
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Coladan Orion FI21100/18
Narttumainen, terverakenteinen, erinomainen pää, oikea hampaisto, kaunis niska, melko
hyvä ylälinja. Lantio voisi olla parempi, rintakehä eriomaisesti kehittynyt ikäisekseen, hyvin
kulmautunut. Melko hyvä liike, etukäpälät hieman uloskiertyneet, valkoinen leveä viiva
rinnassa.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
VAL POISSA
Leevindane I’m Scarlett For You FI36652/18
Narttumainen, hyväluustoinen, oikeat rungon mittasuhteet. Melko hyvä pää, silmät voisivat
olla tummemmat, oikea hampaisto. Kaunis kaula ja säkä, hyvä selkä, lantio voisi olla
parempi, erinomainen rintakehä, hyvin kulmautunut, helppo liike.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s National Treasure FI46527/18
Erittäin lupaava, erinomainen luusto, oikeat mittasuhteet, lupaava pää, hyvä maksi,
tummat silmät. Rodunomainen ylälinja, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvät
kulmaukset ja sivuliike. Tiiviit käpälät, rodunomainen luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Magic Trick FI11197/17
Erittäin voimakas, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pään profiili, pyöreät silmät,
erinomainen maski, hyvä hampaisto. Kaunis niska ja säkä, pehmeähkö selkä, syvä
rintakehä. Hyvät kulmaukset, riittävä askelpituus, käpälät voisivat olla tiiviimmät.
AVO ERI2 SA PU2 VASERT
Euro Power King Of Finlandia FI17818/17
Erinomainen tyyppi, maskuliininen, elegantti. Kaunis pää, rodunomainen ilme, oikea
hampaisto. Kaunis kaula ja ylälinja, syvä rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Vapaa liike, hieman litteät käpälät.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP

