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tuomari: Jokisilta Hannele
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Costner FI30570/19
Maskuliininen kokonaisuus, päässä sopiva vahvuus tämän ikäiselle, turhan löysät huulet,
tulisi olla paremmin kulmautunut edestä. Kovin suorat ranteet, keskivaha luusto, hyvä
rungon syvyys, runko tulisi olla tiiviimpi, erityisesti liikkeessä. Riittävät takakulmaukset, ei
karvassa tänään, hyvä luonne. Turhan vaaleat silmät, löysät etuliikkeet, riittävä askel
takana, tarvitsee lisää aikaa.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia’s Optimus Prime FI19051/19
Vankka maskuliininen kokonaisuus, kovin pitkä runko, riittävän vahva pää, jossa erittäin
löysät huulet. Erinomainen eturinta, sopiva luusto, riittävät kulmaukset, häntä tulisi olla
suorempi. Hyvä luonne, selkälinjan tulee tiivistyä iän myötä, samoin liikkeiden.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Edendane’s Snoopy The Flying Ace FI34008/18
Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva kauttaaltaan. Hyvä uroksen pää, hyvä eturinta, riittävät,
tasapainoiset kulmaukset, keskivahva luusto ja runko, hyvä väritys. Hyvä luonne, hieman
lyhyt taka-askel, edestä liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
VALIOLUOKKA
Edendane’s Pulitzer Prize FI27849/14
VAL POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Ode To Wintersun FI19049/19
Tyypiltään erinomainen vankka narttu, oikealinjainen pää, hyvä eturinta, sopiva luusto,
riittävät tasapainoiset kulmaukset. Hyvä rungon vahvuus, rungossa maksimipituus. Hyvä
väritys, kokonaisuutta häiritsee kaartuva häntä, liikkuu hyvin.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
Erinomainen tyyppi, mittasuhteet oikeat, kaunis nartun pää, hieman suuret silmät, hyvä
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, keskivahva luusto, hyvä runko, ei parhaassa
karvassa. Alalinja saisi olla kuivempi, hieman vaalea väri. Liikkuu hyvin, hyvä luonne.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Lola Montez FI53654/15
Erinomainen tyyppi, pitkä linjakas nartun pää, hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset,
hieman kevyt runko, kokoon sopiva luusto, hyvä väri, hyvä luonne, liikkuu hyvin.
VAL ERI2 SA PN3
Euro Power J-lo FI20898/16
Erinomainen tyyppi, hyvin vankka narttu, vahva oikealinjainen pää, erinomainen rakenne,
hyvä eturinta, vahva luusto, voimakas runko, hyvä luonne, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Isn’t It Ironic FI32899/12
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia’s
KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKA
Jättiläisen Queen Of Rock FI13616/20
Erinomainen tyyppi, erittäin lupaava pentu, hyvä pää, lupaava eturinta, sopiva luusto,
ikään sopiva runko. Takaosassa hieman suuret läikät, mutta ei häiritse kokonaisuutta,
erinomainen luonne. Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti, yksi harmaa läikkä.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Happy Harlekin’s Queen Lagertha FI46602/19
Erinomainen tyyppi, erittäin lupaava kokonaisuus, oikealinjainen sopivan vahva pää, hyvä
kaula. Tasapainoiset riittävät kulmaukset, kokoon sopiva luusto ja ikään sopiva runko.
Hyvä luonne, liikkuu ikäisekseen normaalisti.

JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Danemanian Faith In Blu For Lhad FI18696/18
Vankka maskuliininen kokonaisuus, raskastekoinen pää, huulet saisivat olla kuivemmat.
Hyvä eturinta, riittävät kulmaukset, selkälinja tulisi olla suorempi sekä seistessä että
liikkeessä. Hyvä luonne, saisi liikkua tehokkaammin, kovin tehottomat ja korkeat
etuliikkeet.
AVO H
Doggimainen Karpaattinkello FI33561/18
Voimakas uros, joka silti riittävän elegantti, vahva pää, hyvä kaula, erinomainen eturinta,
voimakas luusto, samoin runko. Riittävät polvikulmaukset, mutta vahvat reidet, kaunis väri.
Hyvä luonne, taka-askel saisi olla voimakkaampi, edestä liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Lawaetz Flawless Blue Sapphire FI47317/19
Erinomainen tyyppi, vahva, silti narttumainen kokonaisuus, hyvä pään malli, lupaava
eturinta, tasapainoiset riittävät kulmaukset, vankka luusto. Hyvä runko, hyvä väri, liikkuu
ikäisekseen tyypillisesti.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Doggimainen Taikapeili FI51528/18
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hieman lyhyt pää, toivoisin voimakkaammat
kulmaukset, vankka runko, tähän kokoon voisi olla hieman voimakkaampi luusto. Hyvä
luonne, hyvä väri, liikkuu normaalisti.
AVO ERI1

