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tuomari: Juutilainen Saija
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET¨
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
4½ v, oikealinjainen, hyvä runkoinen & komea ryhtinen uros, vahva luusto, käpälät &
eturinta. Riittävästi kulmauksia, kaunislinjainen pää, hyvä purenta, huulilinja & niskankaari.
Aivan erinomainen tiikeriväritys, hyvä hännän asento. Liikkuu hyvällä luonteella, takaliike
tänään hieman vaatimaton.
VAL ERI2 SA PU2
Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
3 v, hieno uros, niin malliltaan, olemukseltaan kuin rakenteeltaan. Puhdaslinjainen pitkä
pää, hyvä ilme & kuonolinja & purenta. Kaunis puhdas väri, hieman korkea hännän
kiinnitys. Liikkuu hyvällä voimalla, yhdensuuntaisesti.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP4
NARTUT
JUNIORILUOKKA
X-Foot’s Javelins Vikings Astrid FI41755/19
15 kk, kaunislinjainen juniori, jolla rodun oikea olemus. Lupaava eturinta, hyvä luusto &
käpälät, etuosa saa vielä asettua, muuten hyvät kulmaukset. Kaunis pitkä pää, hyvä
purenta, ilme & huulilinja. Kaunis väri, hieman korkea häntä, etuosa saa tiivistyä. Vielä
leikkisät liikkeet, varsin sujuva sivuaskel.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Edendane’s Bibbidi Bobbidi Boo FI20099/17
3 v, tilavarunkoinen, tänään myös hieman tuhti narttu, oikeat mittasuhteet, luusto &
käpälät. Kulmaukset tasapainossa, hyvin kaunis pitkä pää, jossa oikea ilme, hieno purenta
& ilme. Vahva kaula & eturinta, kaunis väri. Hieman jyrkkä lantio vaikuttaa takaliikkeen
voimaan. Hyvä luonne, tarvitsee lisää jäntevyyttä & paremman lihaskunnon.
AVO ERI1

Musta & harlekiini
UROKSET

PENTULUOKKA
Darknight FI14023/20
8 kk, raameiltaan komea urospentu, joka kauniisti kehittynyt tähän rotuun. Komea, pitkä
pää, hyvä purenta & ilme, voimakas huulilinja. Lupaava etuosa, riittävät takakulmaukset.
Kaunis kaulan kiinnitys & ylälinja, puhdas hyvä väri, luonnollisesti vielä pentumainen
liikkeessä & kapea takaa. Aivan erinomainen etuliike, hyvä luonne, lupaava.
PEN1 KP ROP-PEN
AVOINLUOKKA
Shobrina’s Acoustic Guitar FI38579/18
Reilu 2 v, kauniisti kehittynyt nuori uros, jolla hyvät raamit, hyvä raajaluusto & käpälät.
Urosmainen pää, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä ilme, purenta & huulilinja. Kaunis
niska & eturinta, kaunis väritys, turhan jyrkkä lantio & voimakkaasti kulmautunut takaosa
vaikuttaa rakenteeseen. Vielä kovin korkea etuaskel, liikkeet saavat asettua, paljon
luonnetta.
AVO ERI1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s C’mon Let’s Twist Again FI31438/18
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
6 v, malliltaan kaunis, rakenteeltaan tasapainoinen, hieno luusto, käpälät, etuosa. Kaunis
pitkä pää, jossa oikeat linjat, ilme & purenta. Tyylikäs niska, jäntevä ylälinja, joka säilyy
vaikka on tänään tuhti tyttö. Kaunis väritys, hieno häntä, liikkuu mallikelpoisesti. Hyvin
kaunis, sujuva sivuaskel.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Ozaenas Rihanna FI53143/11
Reilu 9 v, hieno veteraani & hienossa kunnossa tähän rotuun. Kauniisti rakentunut, hyvä
luusto & käpälät. Narttumainen pitkä pää, jossa hienot linjat ja harvinaisen hienosti
hoidettu purenta. Hyvä väri, hyvä hännän asento, liikkuu hyvällä askeleella & asenteella.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

Sininen
NARTUT

PENTULUOKKA
Bangbang FI14028/20
8 kk, tasapainoisesti kasvanut narttupentu. Hyvä koko, mittasuhteet nartulle ok, pitkä
oikealinjainen pää, jossa hyvät mittasuhteet, lähes yhdensuunaiset tasot, erinomaiset
silmät, kaunis huulikulma. Hyvä kaula, ylälinja ok, sopiva runko, riittävä eturinta
ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut takaa, hyvin edestä. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti,
lupaava sivuliike. Kaunis narttumainen kokonaisuus.
PEN1 KP ROP-PEN

