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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Costner FI30570/19
Voimakas, urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, riittävän jalo pää, vähän vaaleat
silmät, hyvä kaula. Suora olkavarsi, tilava runko, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin
edestä, vähän sidotusti, lyhyt taka-askel.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia’s Optimus Prime FI19051/19
Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet, vähän takaluisu kallo-osa,
vähän avoin ilme. Hyvä kaula, hyvä eturinta, hyvä runko, vähän jyrkkä lantio. Riittävästi
kulmautunut takaosa, korkea kinner, jonka saisi avata paremmin liikkeessä, hyvä etuliike.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Edendane’s Snoopy The Flying Ace FI34008/18
Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikean muotoinen pää, vähän avoin ilme, hyvä kaula
ja eturinta. Oikean muotoinen runko, vähän jyrkkä lantio, riittävästi kulmautunut takaosa.
Liikkuu hyvin edestä, köyristää vähän lanneosaa liikkeessä, saisi liikkua tehokkaammin
takaa.
AVO EH1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia’s Ode To Wintersun FI19049/19
Erinomainen sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeanmuotoinen pää ja oikea ilme, hyvin
sijoittuneet korvat. Hyvä kaula ja eturinta, tilava runko, vähän pitkä lanneosa. Oikeaasentoinen ”risti”, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu kauniilla joustavalla askeleella ja
kantaa itsensä kauniisti.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
AVOINLUOKKA
Riverside Tail’s Adelie FI50641/17
Oikea sukupuolileima, kauniit mittasuhteet, kaunis pää, hyvä ilme, hyvä huulilinja. Hyvä
kaula, erinomainen eturinta, tilava runko, tasapainoisesti kulmautunut. Leveä reisi, kaunis
keveä askellus, yhdensuuntaiset etuliikkeet, avoin takaa.

AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Euro Power J-Lo FI20898/16
Kaunis rodunomainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Kaunis
oikeailmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, tilava runko, kaunis hyvin
kulmautunut takaosa, leveä takareisi. Liikkuu tehokkaalla joustavalla askeleella, ryhdikäs.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP3
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Iron Sky FI32898/12
VET POISSA

Sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Danemanian Faith In Blu For Lhad FI18696/18
Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikean muotoinen ja ilmeinen pää, hyvä kaula,
erinomainen eturinta ja vahva etuosa, hyvä runko. Vähän jyrkkä lantio, leveä reisi, hyvät
käpälät, liikkuu hyvin sivulta, köyristää aavistuksen lanneosaa.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Doggimainen Ukonhattu FI33562/18
AVO POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Lawaetz Flawless Blue Sapphire FI47317/19
Vahva sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, jalo kaunisilmeinen pää, kaunis huulilinja, hyvä
kaula. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja vankka etuosa, hyvä runko. Kaunis takaosa,
leveä reisi. Liikkuu hyvin ja kantaa itsensä kauniisti.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Doggimainen Helmililja FI33557/18
Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet, riittävän jalo pää, hyvä kaula ja eturinta. Hyvä runko,
vähän pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, leveä reisi. Liikkuu hyvin halutessaan,
saisi esiintyä itsevarmemmin, mikä laskee tänään palkintosijaa.
AVO EH2

Doggimainen Taikapeili FI51528/18
Voimakas narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet, hyvä huulilinja, hyvä kaula,
oikeanmuotoinen runko, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin sivulta, köyristää
hieman lanneosaa liikkeessä, ahdas takaliike.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT

