2.8.2020 Pori Kv
tuomari: Savolainen Tuula
Sininen
UROKSET¨
AVOINLUOKKA
Genedda L Årc De Triomphe FI29264/18
2v, vahva rankka uros, hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, vahva pää jossa
yhdensuuntaiset tasot, hyvät tiiviit silmäluomet, hyvä korvien kiinnitys. Erinomainen
eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut vahva takaosa, hieman lyhyet riittävän viistot
olkavarret. Yhdensuuntaiset edestakaisin liikkeet, sivuliikkeessä askel voisi olla
tahdikkaampi.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB FI MVA ROP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Genedda La Princessa FI29269/18
2 v, hyvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja. Oikealinjainen pää,
yhdensuuntaiset tasot, hieman kapea alaleuka. Sopivasti eturintaa, hyvä rintakehän
muoto. Hyvin kulmautunut takaa, sopivasti edestä, hyvä raajaluusto, sivuliikkeessä hyvä
askelpituus.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP

Musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Marty Mcfly Vom Wasaland SHSB/LOS77001
8,5 kk, reippaasti esiintyvä nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja. Päässä hyvä
pituus, hyvät pään tasot, hyvät silmäluomet, huulet voisivat olla tiiviimmät. Eturintaa
tarvitaan vielä lisää, rintakehä saa syventyä, hyvät pitkät viistot olkavarret, pentumaiset
leikkivät liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN
VALIOLUOKKA
Hoppingham’s Patch Made In Heaven FI31435/18
2 v, voimakas vahva uros, jolla hyvä ylälinja. Hyvät pään tasot, hyvä pään pituus, huulet
voisivat olla tiiviimmät. Erinomainen eturinta, erinomainen tilava vahva runko, vahva

raajaluusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliike
joustava.
VAL ERI1 SA PU1 SERTI CACIB FI MVA VSP
Hoppingham’s Take Me To Your Heart FI36319/17
3 v, hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, voimakas pää, yhdensuuntaiset tasot, hieman
avoimet silmäluomet, huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä eturinta ja tilava runko, hyvin
kulmautunut edestä, hieman jyrkkä lantio, kapea reisi. Kokonaisuuteen nähden
raajaluustoa voisi olla enemmän, tiiviimmät käpälät, sivuliikkeessä hyvä askelpituus.
VAL EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Kristall FI26084/19
1 v 4 kk, kaunislinjainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään vahvuus, hyvät pään
tasot, kuono voisi olla hieman pitempi, silmäluomet tiiviimmät. Erinomainen eturinta ja
rungon tilavuus, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Edestakaisliikkeissä löysyyttä,
sivuliikkeissä hyvä askelpituus.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s Hidden Beauty FI52821/17
3 v, erinomaiset mittasuhteet, hyvä ylälinja. Hyvät pään tasot, kapea alaleuka, tiukka
purenta. Hyvä eturinta ja rungon tilavuus, hyvin kulmautunut edestä. Kapeat takaliikkeet,
sivuliikkeessä taka-askel voisi olla hieman tehokkaampi. Hyvä raajaluusto ja käpälät,
jännittää hieman esiintymistä.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Hoppingham’s Love Me Tender Love Me Dear FI36320/17
3 v, erinomainen kaunis ylälinja, hyvät pään tasot, kuonossa hyvät tasot, vasemman
silmän sidekalvon näkyminen hieman häiritsee ilmettä. Erinomainen eturinta ja rungon
tilavuus. Hyvin kulmautunut vahva taka-osa. Yhdensuuntainen edestakaisliike, joustava
sivuliike.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Hoppingham’s
Kolmesta yhdistelmästä, 2 urosta, 2 narttua. Tyyppi yhtenäinen, oikeat pään tasot,
huulissa hieman löysyyttä. Erinomaiset tilavat rungot, hyvä raajarakenne. Tasapainoiset
liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV.

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Alchermes De’ Cinegeti FI20287/19
18 kk, vahva nuori uros, jolla erinomainen lihaskunto, hyvä tiivis ylälinja, kaunislinjainen
pää, yhdensuuntaiset tasot, hyvä maski. Hyvä eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut
edestä ja takaa, vahva raajaluusto. Yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuttaisliikkeessä
pitkä tehokas askel. Jännittää josta syystä palkintosija.
NUO ERI1
VETERAANILUOKKA
Samuraiwood’s Ferrari Boy FI22326/12
8,5 v, hyvät mittasuhteet, ikä näkyy jo liikkeissä, hyvä ylälinja seistessä. Hyvä pää, jossa
yhdensuuntaiset tasot, huulet saisivat olla tiiviimmät. Erinomainen eturinta, viistot
olkavarret, tilava runko, hyvin kulmautunut takaa. Etuliikkeet kyynärpäistä löysät,
sivuliikkeessä ikään nähden hyvä askelpituus. Ylälinja saisi olla vakaampi.
VET ERI1 SA PU1 VSP ROP-VET
NARTUT
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Sonya FI33403/18
2 v, tyyppi erinomainen, kaunis ylälinja, oikealinjainen pää, jossa hyvät tasot,hyvä maski,
tummat silmät, hyvin leveä alaleuka. Erinomainen eturinta, oikean muotoinen rintakehä,
oikea asentoinen vahva lantio, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu tasapainoisesti
tehokkaalla askeleella.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB FI MVA ROP
Daynakin’s Guess Again Alfadane FI49036/18
2 v, kaunis ylälinja, hyvät mittasuhteet, elegantti pää, jossa yhdensuuntaiset tasot, hieman
kapea alaleuka, hyvä maksi. Hyvä eturinta, suorat olkavarret ja ranteet, tilava runko, hyvin
kulmautunut takaa, hyvä raajaluusto. Karvan vaihdon vuoksi vaalea väritys.
AVO EH3
Euro Power My Diamond FI17078/19
1,5 v, kauniit rungon ääriviivat, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää, jossa hyvät tasot,
hyvä maski, tummat silmät, hyvä huulilinja. Hyvä eturinta ja tilava runko, tasapainoinen
raajarakenne, hyvä vahva lantio. Liikkuu tahdikkaasti, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla
tehokkaampi.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT VACA

