5.9.2020 Ristiina RN
tuomari: Leppälä Virpi
Sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Genedda La Princesse FI29269/18
2 v, ryhdikäs nuori narttu, jolla aavistuksen pitkä lanneosa. Kaunis pitkälinjainen pää,
otsapenger saisi olla selvempi, hyvä purenta, kauniit silmät, tiiviit luomet, hyväasentoiset
korvat. Kaunis pitkä kaula, hyvä säkä, tasapainoisesti kulmautunut, lupaava etuosa, joka
saa vielä hieman tiivistyä. Liikkuu joustavalla sivuaskeleella, hieman löysästi edestä,
kaunis sininen väri.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Hainaron One Love FI28976/19
16 kk, ryhdikäs nuori mies, kokoon sopiva uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet,
erinomaiset korvat, purenta ok. Tyylikäs kaula, hieman pitkä lanneosa, aavistuksen pitkä
lantio, eturinta saa vielä täyttyä. Suora olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, paremmin
takaa, hyvät käpälät. Liikkuu vielä kovin kapeasti ja löysin kyynärpäin. Hyvä harlekiini
väritys, puhdas harkekiini väritys, varsin mallikas nuori mies. Tarvitsee hieman harjoitusta.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Thaidax El Reino SE45703/2016
4 –vuotias musta uros, vahva pää, hieman vahva kallo, purenta ok, pitkä kapea kaula,
hyvä asentoiset korvat, hieman pyöreyttä silmissä. Etuosan tulee täyttyä ja tiivistyä, ylälinja
voisi olla tiiviimpi, niukasti kulmautunut edestä, paremmin takaa. Liikkuu kaikin puolin
kapeasti, etuliikkeen tulee vakiintua, rauhallinen käytös, mutta selvästi hieman kokematon.
AVO EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Happy Harlekin’s Queen Lagertha FI46602/19

13 kk nuori, hyvin pitkärunkoinen narttu, pitkä lanneosa häiritsee kokonaisuutta. Kaunis
pitkälinjainen nartun pää, kauniit silmät, purenta ok, erinomaiset korvat. Pitkä kaula,
ylälinjan tulee tiivistyä, etuosa saa vielä täyttyä ja tiivistyä. Niukasti kulmautunut edestä,
paremmin takaa, kauniit käpälät. Pyöristää selkäänsä liikkeessä, liikkuu vielä kapeasti
edestä ja takaa, sivuliikkeeseen saa tulla voimaa ja ulottuvuutta. Esiintyy ja esitetään
hyvin.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Taikamanttelin Lumikuningatar EJ20332/19
19 kk, pitkärunkoinen narttu, kaunis nartun pää, jossa hyvät pään mittasuhteet, purenta ok,
hyväasentoiset korvat, kauniit silmät. Tyylikäs kaula, ylälinjan tulee vielä tiivistyä, pysty
olkavarsi. Etuosa saa vielä täyttyä ja tiivistyä, niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset,
hyvät käpälät. Liikkuu vielä kovin löysästi ja hyvin löysästi edestä, löysin kyynärpäin.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
4 v narttu, jolla hyvin pitkä runko, kaunis pitkälinjainen pää, jossa hyvät mittasuhteet,
kauniit silmät, hyvät korvat, purenta ok. Tyylikäs kaula, turhan pitkä lanneosa, riittävä
eturinta, oikea rintakehän malli, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä raajaluusto, kauniit
käpälät. Liikkuu riittävällä askelpituudella, taka-askeleessa saisi olla aavistuksen
enemmän voimaa. Karva ei ihan parhaimmillaan, rauhallinen esiintyminen.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Make Believe FI38897/19
14 kk, kookas nuori mies, pitkälinjainen pää, jossa hyvät pään mittasuhteet, otsapenger
saisi olla selvempi, purenta ok, kauniit silmät, oikea-asentoiset korvat. Tyylikäs kaula,
seistessä erittäin hyvä ylälinja, etuosa saa vielä täyttyä ja tiivistyä. Pitkä lanneosa,
sivuaskeleeseen saa vielä tulla voimaa, liikkuu löysästi edestä, kaunis tumma tiikeriväritys,
erinomaiset käpälät.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Stallone FI33398/18
2 v, kompakti uros, ryhdikäs niin halutessaan, ryhdikäs uroksen pää, hyvät pään
mittasuhteet, otsapenger saisi olla selvempi, purenta ok, tiiviit silmät, erinomaiset korvat.
Tyylikäs vahva kaula, iän mukainen eturinta, erinomainen rintakehän malli ja muoto.

Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella, joustava askel,
tauhallinen käytös.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Charlotta FI30571/19
16 kk, hieman pitkärunkoinen nuori neito, kaunis nuoren nartun pää, kuono-osa saa vielä
täyttyä, hyvät pään mittasuhteet, kauniit silmät, erinomaiset korvat. Pitkä kapea kaula,
pitkä lanneosa, lupaava etuosan malli, etuosa saa kuitenkin vielä täyttyä, pysty olkavarsi.
Niukasti kulmautunut edestä, kapeasti takaa, hyvät käpälät. Liikkuu joustavasti, riittävällä
askelpituudella, aavistuksen kapeasti edestä ja takaa, esiintyy rauhallisesti, lupaava.
JUN ERI2
Red Rublev Me Too FI38892/19
14 kk, tyylikäs, pitkärunkoinen nuori neito, kaunis feminiininen pitkälinjainen pää, purenta
ok, kauniit ilmeikkäät silmät, erinomaiset korvat. Tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, lupaava
etuosan malli, joskin etuosa saa vielä täyttyä. Leveä reisi, niukemmin kulmautunut edestä,
paremmin takaa, erinomainen raajaluusto. Liikkuu sulavalla pitkällä askeleella,
aavistuksen löysästi takaa, kaunis tumma tiikeriväritys.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI
X-Foot’s Javelins Vikings Astrid FI41755/19
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Señorita FI33404/18
Reilu 2 v, hieman pitkärunkoinen narttu, tänään hieman tuhdissa kunnossa, kaunis nartun
pää, hyvät pään mittasuhteet, purenta ok, hyvät silmät, oikea-asentoiset korvat. Tyylikäs
kaula, oikeanmallinen etuosa, niukemmin kulmautunut edestä, paremmin takaa, hyvät
käpälät. Liikkuu pitkällä sivuaskeleella, hieman kapeasti takaa. Omanarvon tunteva käytös.
AVO ERI1 SA PN4 VASERT
Great-Body’s Now And Forever Tiger Princess FI33281/16
4 v, ryhdikäästi esiintyvä narttu, vahva, mutta silti feminiininen pää, purenta ok, kauniit
tummat silmät, erinomaiset korvat. Tyylikäs kaula, erittäin hyvä ylälinja, oikea etuosan
malli, etuosa saisi vielä täyttyä, pysty olkavarsi. Niukemmin kulmautunut edestä, paremmin
takaa, kokoon sopiva raajaluusto, hyvät käpälät. Liikkuu joustavalla riittävän pitkällä
sivuaskeleella, löysästi edestä, kaunis tiikeriväritys.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Alder Glade’s Sonya FI33403/18
Reilu 2 v, tyylikäs narttu, kaunis feminiininen pää, jossa hyvät mittasuhteet, purenta ok,
kauniit ilmeikkäät silmät, erinomaiset korvat. Tyylikäs kaula, kaunis silhuetti, vaikka

lanneosa on hieman pitkä. Erinomainen eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu pitkällä
joustavalla sivuaskeleella ryhtinsä pitäen, rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
Alder Glade’s Treasure FI20643/18
2,5 vuotias, hieman pitkä runkoinen narttu, tyylikäs pitkälinjainen nartun pää, purenta ok,
tummat silmät, tiiviit luomet, erinomaiset korvat. Tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, vaikka
pitkähkö lanneosa, erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät,
leveä reisi. Liikkuu hyvällä askelpituudella, taka-askeleessa voisi olla enemmän voimaa,
rauhallinen käytös.
VAL ERI2 SA PN2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Alder Glade’s
Kahdesta eri yhdistelmästä. Tyylikkäitä, ryhdikkäitä nuoria koiria. Rodunomaiset kauniit
päät, tasapainoiset rakenteet. Kaikki liikkuvat pitkillä tasapainoisilla askeleilla, selvät
sukupuolileimat. Onnea kasvattajalle, hyvää kasvatustyötä!
KASV1 KP ROP-KASV.

