30.6.2019 Raasepori KR
tuomari: Harto Stockmari
Keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Señorita FI33404/18
Voimakas narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet, komea pää, kaunis ilme,
hyvä huulilinja, oikea purenta. Hyvä kaula, ikäisekseen riittävä eturinta, vankka etuosa,
hyvin kulmautunut takaosa. Tilava runko, liikkuu kauniisti edestä, riittävän tehokkaasti
takaa.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18
Vahva sukupuolileima, vielä vähän pentumainen kokonaisuus, oikeat pään mittasuhteet,
turhan avoin ilme, hyvä purenta. Hyvä kaula ja eturinta, vankka etuosa, hyvä runko. Hyvä
takaosa, vähän jyrkkä lantio, vielä vallaton etuliike, hyvä takaa.
JUN EH2

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Hoppingham’s Patch Made In Heaven FI31435/18
Vahva sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, pitkä pää, hyvä kallo-osa, riittävän vahva
kuono-osa, toivoisin kauniimman ilmeen ja tiukemmat luomet, korostuneet huulet. Hyvä
kaula, erinomainen eturinta, vankka etuosa, oikeanmuotinen runko, hyvin kulmautunut
takaosa. Vähän jyrkkä lantio, liikkuu hyvin, ilme häiritsee kokonaisuutta.
JUN EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grand Oak’s Seabiscuit FI27959/16
Selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, oikeanmuotoinen pää, toivoisin kauniimman
ilmeen ja tiukemmat luomet. Hyvä kaula, oikeanmuotoinen runko, tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa, pehmeyttä selässä. Tarvitsee aikaa,
harjoitusta ja itseluottamusta.
JUN EH1

AVOINLUOKKA
Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Voimakas narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, pitkä jalo pää, jossa hyvä ilme,
hyvä purenta, hyvä kaula ja eturinta, tilava runko. Hyvä takaosa, liikkuu hyvin edestä,
riittävän tehokkaasti takaa, ryhdikäs.
AVO ERI1 SA PN2
VALIOLUOKKA
Hoppingham’s Love Me Tender Love Me Dear FI36320/17
Selvä sukupuolileima, kauniit mittasuhteet, jalo pää, riittävän tiukat luomet, hyvä purenta,
kaunis ylälinja, hyvä eturinta, vankka etuosa. Hyvä runko, hyvä takaosa, leveä reisi, liikkuu
helpolla joustavalla askeleella. Yhdensuuntaiset etuliikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP RYP-2

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Quentin V. Jewel’s Blue FI45347/18
Erinomainen sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, pitkä jalo pää, hyvä ilme, hyvä purenta.
Hyvä kaula, ikäisekseen hyvä etuosa, hyvä runko, hyvä takaosa, leveä reisi. Vähän jyrkkä
lantio, liikkuu hyvin.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
VALIOLUOKKA
Via Grano’s Unagradable Sorpresa FI44476/16
Voimakas, narttumainen kokonaisuus, kauniit mittasuhteet, kaunis pitkä pää, hyvä
purenta, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta ja etuosa. Tilava runko, rodunomaisesti
kulmautunut, liikkuu kauniisti, kantaa itsensä ryhdikkäästi.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

