18.1.2020 Virolahti RN
tuomari: Savolainen Tuula
Sininen
UROKSET¨
PENTULUOKKA
Lha Danes Cobalt Blue Onyx FI37568/19
7 kk, kompakti kokonaisuus, hyvä ylälinja, hyvät päänlinjat, kuonossa hyvä vahvuus,
kaunis huulilinja, tiiviit silmäluomet. Oikeanmuotoinen tilava runko, riittävä eturinta, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, hieman lyhyt lantio, hyvä häntä. Tasapainoiset tahdikkaat
liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN

Keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
X-Foot’s Javelins Vikings Astrid FI41755/19
7 kk, erinomaiset rungon ääriviivat ja mittasuhteet, oikealinjainen pää, yhdensuuntaiset
tasot, vahva kuono, hyvä huulilinja, hyvä maski, tummat silmät. Erinomainen eturinta,
tilava vahva runko, hieman pitkä lanne, hyvin kulmautunut takaa ja edestä, erinomaiset
pitkät olkavarret, liikkeissä tänään pentumaista eloisuutta, hyvä raajaluusto.
PEN1 KP ROP-PEN
tuomari: Ruskovaara Elena
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jutlander’s Big Deal DK04665/2019
Komea, ryhdikäs, hyväluustoinen teini. Sopiva runko, ok häntä. Ylväs kaula,
oikeapiirteinen komea pää. Hyvät kootut käpälät, kohtuulliset kulmaukset, liikkeessä vielä
löysyyttä, oikea askelpituus.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Catapha’s Golden I’m Fear Of The Dark FI35281/18

Ikäistään nuoremmalta vaikuttava nuori, jonka sukupuolileima saa tulla selvemmäksi.
Luusto ja raajat saavat jykevöityä, sopiva kaula. Turhan jyrkkä lantio, niukat
etukulmaukset, tummat silmät, vielä aika vaatimaton pää, kuono saa täyttyä, hiukan
epävakaat korvat, vaikuttaa olevan hämillään. Liikkeet tarvitsevat aikaa, löysä edestä,
riittävästi voimaa takana,
NUO H
AVOINLUOKKA
Catapha’s Golden Hope Of Future FI51222/17
Mittasuhteiltaan kompakti, sopiva luusto, nuorekas runko, hyvänmallinen pää, erinomaiset
huulet, hyvät silmät. Keskipitkä kaula, seistessä korrekti ylälinja, niukat etukulmaukset,
takana saisi olla enemmän voimaa, rulla häntänsä liikkuessa korkealle. Erittäin löysät ja
korkeat etuliikkeet ja takaosasta puuttuu voima, parempi seistessään kuin liikkuessa.
AVO H
Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Komea ja maskuliininen, sopivan vahva, tilavarunkoinen uros, korrekti pää, hyvät leuat,
keskiruskeat silmät. Sopivat kulmaukset, ok häntä. Hyvät kootut käpälät, vähän kapea
edestä, keskipitkä sivuliike, hyvä esiintyjä.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT
Spotted-Sphinx Årvágenhed FI38150/16
Selvä sukupuolileima, hiukan vahvakalloinen pää, ok purenta, sopiva otsapenger, tummat
silmät. Keskipitkä kaula, sekä eturinta, tarpeeksi voimakas takaosa, ok häntä. Vähän
monimutkaiset liikkeet, turhaa korkeutta askeleessa, tarpeeksi pituutta, rauhallinen käytös.
AVO EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Samuraiwood’s Roxette Joyride FI20092/19
Mallikas, narttumainen, sopiva voimakkuus ikään nähden, narttumainen hieman kapea
pää, kuono saa täyttyä, vähän ohuet huulet, mallikas pään profiili. Erinomainen ulottuva
kaula, kohtuulliset kulmaukset, korrekti häntä, hyvät käpälät, takana ahtautta, korrekti
askelpituus, mutta ylälinja ja liikkeet saavat vielä napakoitua.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Alder Glade’s Shakira FI33402/18
Linjakas, sukupuolileimaltaan selvä, nuorekas runko, lanne voisi olla tiiviimpi,
kaunisilmeinen, oikeapiirteinen kaunis pää. Hyvä kaula, riittävän tiivis ylälinja, etuosa saa
täyttyä, hyvin rakentunut takaosa, korrekti häntä, hyvät etenevät joustavat sivuliikkeet,
mallikas esiintyjä.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT
Catapha’s Golden Irish Coffee FI35284/18

Selvä sukupuolileima, nuorekas olemus, keskivahvat raajat, solakka runko, lanne voisi olla
tiiviimpi. Hyvä pituus kaulassa, kohtuulliset kulmaukset. Pää tarvitsee aikaa, vielä keveä
kuono-osa ja epävakaat korvat, pentumainen liikkuja, malttaessaan oikea askelpituus.
NUO EH2
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Gem Tigereye To Max’s FI34598/17
Selvä sukupuolileima, tarpeeksi itsevarmuutta, narttumainen pää, alaleuka saisi olla
vahvempi, tummat silmät. Kokoon sopiva luusto, raajat saisivat olla astetta
voimakkaammin kulmautuneet ja takaosa voimakkaampi lihaksistoltaan. Liikkuu nyt kovin
sidotusti edestä ja vähän jäykästi takaa, ylälinja ei kestä suorana liikkuessa. Kokonaisuus
pitäisi olla varmaraajaisempi, häntä hakeutuu koipien alle.
AVO H
Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Erinomaisen tyyppinen, vahva, silti narttumainen kokonaisuus, silmät voisivat olla
tummemmat, hyvät kallon ja kuonon linjat. Sopiva kaula, tilava runko, etuosaa
voimakkaammin kulmautunut takaosa. Korrekti häntä, oikea askelpituus ja tarpeeksi
joustoa.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Catapha’s
KASV EI ESITETTY

Harlekiini / musta
UROKSET
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Amorous Romeo FI52469/11
Hyväkuntoinen veteraani, mallikas seistessään, sopiva kaula, oikeanmallinen rintakehä,
etuosaa voimakkaammin kulmautunut takaosa, tarpeeksi koottu lanne. Vaaleat, hiukan
pyöreät silmät tekevät hiukan tuijottavan ilmeen, hyvä pään profiili. Liikkuu nyt hiukan
korkealla etuaskeleella ja vähän jyrkästi takaa. Esitetään edukseen.
VET EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Catapha’s Heart Of Thor FI52965/18
Vielä pentumainen, ikäisekseen sopivan vahva, reipas juniori, jolla turhan vaaleat silmät,
tarpeeksi voimaa kuonossa. Sopiva kaula, etuosa tarvitsee täytteen. Hyvin kulmautunut

takaosa, korrekti häntä, tällä hetkellä erittäin korkeat etuliikkeet, askelluksen tulee asettua,
malttaessaan oikea askelpituus.
JUN EH2
Catapha’s Holy Treasure FI52967/18
Vielä pentumainen, tarpeeksi vahva, narttumainen kokonaisuus. Vaaleat silmät häiritsevät
ilmettä, tarpeeksi voimaa kuonossa. Saa vielä kasvaa ja jäntevöityä kauttaaltaan. Hyvä
ylälinja ja häntä, etuliikkeet korkeat, sopiva askelpituus, tarvitsee aikaa.
JUN EH3
Catapha’s Hunter Of Love FI52968/18
Vähän pehmeässä kunnossa esiintyvä mallikas juniori. Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä,
narttumainen pää, tarpeeksi otsapengertä ja kuonoa. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja,
liikkuu varsin hyvin sopivasti kulmautuneilla raajoillaan. Erinomainen eturinta, hieman
ylväs esiintyminen, ei nyt parhaassa kunnossa harmillisesti.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Catapha’s Girl Og Genius FI32085/18
Oikeanmallinen, hyvin käyttäytyvä, sopiva vahvuudeltaan, tarpeeksi kokoa. Tarpeeksi
tummat silmät, hyvän mallinen pää, ikään sopiva runko. Hyvät takakulmaukset, takana
tarpeeksi lihaksia, hyvä häntä, korrektit, joustavat hyvät liikkeet. Miellyttävä esiintyminen.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Feminiininen, ryhdikäs, miellyttävästi rakentunut kokonaisuus. Tarpeeksi leveät leuat, hyvä
pään profiili, keskiruskeat silmät, edessä voisi olla enemmän täytettä. Sopivat
takakulmaukset, paikoin ohut karva. Liikkuu ja esitetään erinomaisesti.
VAL ERI2 SA PN3
Happy Harlekin’s Sanddra Corleone FI54830/16
Näyttävä, mallikas, hyvin esiintyvä narttu, tarpeeksi otsapengertä, hyvät silmät ja ilme,
hyvin täyttynyt kuono. Vahva kaula, selvä eturinta, hyvät kootut käpälät. Ranteissa voisi
olla enemmän joustoa. Tarpeeksi tiivis lanne ja hyvät joustavat keskipitkät liikkeet.
VAL ERI1 SA PN2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Catapha’s
Kaksi yhdistelmää, nuoret vielä vallattomat liikkeet osalla. Mittasuhteet ovat oikeat ja
seistessä olemukset mallikkaat. Osalla saisi olla tummemmat silmät, enemmän täytettä
edessä ja erityisesti maata peittävämmät etuliikkeet.
KASV1

