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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Costner FI30570/19
15 kk, kookas, voimakas junioriuros, hyvät mittasuhteet päässä ja rungossa. Hyvä pää
profiili, melko voimakas kallo-osa, hyvä purenta ja hampaat. Hyvä kaula ja runko,
tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, tehokkaat, joustavat liikkeet, hyvä karva.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia’s Optimus Prime FI19051/19
18 kk, hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea nuori uros, hyvä pään malli, oikea purenta jo
runsaasti huulia ja silmäluomet voisi olla tiiviimmät. Ryhdikäs kaula, varsin hyvä runko,
hyvä raajaluusto ja käpälät, hyvin kulmautunut. Liikkuu hieman kapeasti takaa, sivusta
hyvällä askeleella, hyvä karva, miellyttävä käytös.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
4,5 vuotias, vahva ja tyylikäs, hyvänkokoinen uros. Komea pään profiili, hieman löysät
huulet, melko voimakas kallo-osa. Erinomainen kaula, eturinta ja runko, hyvä raajaluusto
ja käpälät. Hieman pysty olkavarsi, hyvät kulmaukset. Yhdensuuntaiset, joustavat liikkeet,
hyvä karva, itsetietoinen esiintyminen.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
X-Foot’s Javelins Vikings Astrid FI41755/19
Elegantti, mutta sopivan vahva juniorinarttu, kaunis pään profiili, oikea purenta, hyvät
silmät ja korvat. Kaunis kaula, eturinta ja runko, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin
takaa. Hyvät käpälät, liikkuu erittäin tehokkaalla askeleella takaa, hieman holtittomasti
edestä, ystävällinen käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia’s Ode To Wintersun FI19049/19
18 kk, hyvän kokoinen, kevyesti liikkuva narttu, kaunis pään malli, hyvä purenta, silmät ja
korvat. Hyvä kaula ja eturinta, varsin hyvä runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin

takaa, hivenen pitkä lanneosa, hyvä raajaluusto ja käpälät. Vaivattomat joustavat liikkeet,
miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Jodie Foster FI12895/13
7,5 v, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, kaunis pään malli, oikea purenta,
silmäluomet voisi olla tiiviimmät. Hyvä kaula, voimakas runko, hivenen pitkä lanneosa,
tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Hyvä karva, arvokkaat, joustavat liikkeet,
rauhallinen esiintyjä.
VAL ERI1 SA PN2
VETERAANILUOKKA
Chic Carelia’s Isn’t It Ironic FI32899/12
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia’s
2 urosta, 2 narttua, 3 eri pentuetta. 1,5 – 7.5 vuotiaita, hyvin rakentuneita, sopivan
vahvoja, hyvin liikkuvia koiria, joilla oikeat sukupuolileimat. Hyvä karva, miellyttävä käytös,
hyvää työtä vaativan rodun parissa.
KASV1 KP ROP-KASV.

Musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKA
Jättiläisen Queen Of Rock FI13616/20
8 kk, erittäin tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan oikea pentu, hyvä pään profiili,
hieman voimakas kallo, silmät saisi olla hieman tummemmat, hyvä purenta. Kaunis kaula,
eturinta ja runko, hyvä raajaluusto, erinomaiset käpälät. Tasapainoiset kulmaukset hivenen
luisu lantio, hyvä karva ja väri, joustavat, vaivattomat liikkeet, esiintyy hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Finskilän Despicable Me FI27365/19
JUN POISSA
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Great Bel’s Just A Magic Illusion FI45102/19
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Danemanian High Hopes For Summertime FI17799/19
1,5 v, hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea musta narttu, kaunis pään profiili, oikea
purenta, silmäluomet voisi olla hivenen tiukemmat. Kaunis kaula, eturinta ja runko, hyvä
raajaluusto, käpälät ja kulmaukset. Yhdensuuntaiset joustavat liikkeet, esiintyy hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Finskilän Ciusoitteleva Diiva FI22460/18
2,5 v, hyvän kokoinen, aavistuksen pitkärunkoinen narttu, varsin hyvä pään malli, hyvä
purenta, silmät voisi olla hieman tummemmat. Hyvä kaula ja runko, hyvin kulmautunut
edestä, riittävästi takaa, hyvä raajaluusto ja käpälät, häntä nousee varsin korkealle
liikkeessä. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysästi edestä.
AVO ERI1
Hoppingham’s C’mon Let’s Twist Again FI31438/18
n. 2,5 v, mittasuhteiltaan tiivis narttu, varsin hyvä pään profiili, oikea purenta, silmäluomet
saisi olla tiiviimmät. Hyvä kaula, varsin kevyt runko. Hieman lyhyt lantio, saisi olla
paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä raajaluusto ja käpälät, hyvä karva. Liikkuu
kevyesti, mutta hieman jäykästi takaa ja löysästi edestä.
AVO EH2

Sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Doggimainen Karpaattienkello FI33561/18
Reilu 2 v, kookas, todella urosmainen ja raamikas, hieno pään profiili, hieman voimakas
kallo-osa, hyvä purenta, silmät voisi olla hivenen tummemmat. Hyvä kaula, eturinta ja
runko, hyvä raajaluusto ja käpälät. Hivenen pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hieman
luisu lantio. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, hivenen kinnerahtaasti takaa, esiintyy hyvin.
AVO ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Lha Danes Celestial Pearl FI37570/19
14 kk, melko pienikokoinen narttu, hyvä pään profiili, hieman poskia, hyvä purenta ja
silmät. Tyylikäs kaula, hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä
karva. Erittäin tehokkaat, vetävät liikkeet, raajakorkeutta saisi olla hieman lisää.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Doggimainen Keto-Orvokki FI33556/18
Reilu 2 v, kookas, voimakas narttu, hyvät mittasuhteet päässä ja rungossa, voimakas
nartun pää, hivenen vaaleat silmät, oikea purenta. Tyylikäs kaula, hyvä eturinta ja runko,
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä raajaluusto ja käpälät. Hyvä karva, erittäin
tehokkaat, vetävät liikkeet.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

