22.7.2006 Saarijärvi
tuomari: Satu Ylä-Mononen
musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKA
Hestia FI29646/06
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Lupaava oikea ilmeinen pää, hyvät silmät ja purenta,
valitettavasti toinen kulmahammas painaa kitalakea. Hyvä kaula, vahva luusto, hyvä selkä ja runko,
raaja-asennot, hyvä häntä. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet, erittäin lupaava pentu, toivottavasti
hammas korjaantuu.
PEN1
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Horsebjerg Judge JJ DKK06501/2005
15 kk, erinomainen koko ja mittasuhteet, lupaava oikealinjainen uroksen pää, avonaiset korvat,
hyvä purenta, löysyyttä huulissa. Riittävä kaula, vahva luusto, pystyt ranteet. Niukasti kulmautunut
etuset, hyvin takaa. Voimakkaasti laskeva lantio, matalalle kiinnittynyt häntä, hyvät käpälät.
Ikäisekseen erinomaiset liikkeet, erinomainen luonne.
JUN ERI1 PU1 SERTI VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Danemanian La Joconde GS FI24615/05
Hyvät mittasuhteet ja pään linjat, kuono-osa saisi olla pidempi ja täyttyä vielä silmien alta. Hyvä
kaula, riittävä eturinta, niukasti kulmautuneet eturaajat, riittävästi takaa. Hieman pystyt ranteet,
voimakkaasti laskeva lantio, reisi saa levetä ja alalinja laskeutua. Ikäisekseen sujuvat liikkeet,
esiintyy hyvin.
JUN EH1
Danemanian Oolalaa FI40378/05
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Catapha's Julia FI26604/99
7 v, raskasrunkoinen narttu, jolla hyvät pään linjat, hyvä kallo, kuono ja purenta. Lyhyt kaula, joka
saisi olla jalompi. Erinomainen eturinta, tuhdissa kunnossa oleva runko, hyvin kulmautuneet raajat,
riittävä luusto. Vahva selkä, hyvä häntä, yhdensuuntaiset liikkeet, ystävällinen luonne.
AVO ERI1 PN1 SERTI ROP

sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Herdolf Darth Sidious FI41563/04
Hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen lupaava pää, erinomainen kallo, kuono saa vielä täyttyä,
hieman avonaiset korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, vahva luusto, erinomainen raaja-asennot. Runko
saa vielä täyttyä, hyvä häntä, ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Kaunis väritys, liikkuu joustavasti.
NUO ERI1 PU1 SERTI VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Victoria FI48546/05
10 kk, tasapainoisesti rakentunut, kaunis narttu. Hyvät pään linjat, kuono-osa saisi olla hivenen
pidempi, hyvä purenta ja selkä. Erinomainen kaula ja luusto, erinomainen runko ja raaja-asennot,
vielä hieman kapea eturinta. Ikäisekseen loistavat liikkeet, kaunis väritys.
JUN ERI1 PN1 SERTI ROP
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Dante FI35386/05
Hyvä koko ja mittasuhteet, erinomainen pitkä pää, hieman vaaleat silmät, erinomainen kaula, kaunis
ylälinja. Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt runko, vahva luusto, hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä
häntä, ikäisekseen erinomaiset joustavat liikkeet, eriomainen eturinta, tasapainoinen kokonaisuus.
JUN ERI1 PU3 VASERT
NUORTENLUOKKA
Great-Golden's Iberian Kuu FI43459/04
Kookas ikäisekseen jo, raskasrakenteinen uros. Raskas pää, jossa hyvät pään linjat, hyvät silmät ja
purenta, löysät huulet, korvat saisi olla päänmyötäiset. Riittävä kaula, pitkä lanneosa, syvä
voimakas runko, vahva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä häntä, kaunis väritys.
Ystävällinen luonne, liikkeessä köyristää hieman lanneosaa.
NUO EH2
Heritage Hill's Texas Tycoon FI25654/05
Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, kapea alaleuka, hyvät pään linjat, hyvät silmät,
löysyyttä huulissa. Hyvä rungon syvyys, hyvä luusto, voimakkaasti laskeva lantio, hyvä häntä.
Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman löysästi edestä, kaunis väritys.
NUO EH1

AVOINLUOKKA
Grand Kroyer's Athos FI42483/03
Erinomainen koko ja mittasuhteet, erinomainen pään mittasuhteet, hyvät silmät, korvat ja purenta,
löysyyttä huulissa. Kaunis kaula ja ylälinja ja eturinta, vahva luusto. Hyvin kehittynyt runko, hyvät
raajat ja raaja-asennot. Yhdensuuntaiset liikkeet, ystävällinen luonne.
AVO ERI1 PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Abragabra's Fantastic Phenom FI33154/04
2 v, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pitkä pää, hyvät silmät ja purenta, hyvät huulet. Kaunis kaula
ja ylälinja, erinomainen eturinta, riittävä syvä runko, keskivahva luusto, hyvin kulmautuneet raajat.
Hieman pitkä lanneosa, liikkuu hyvällä askelpituudella, ystävällinen luonne.
VAL ERI1 PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05
JUN POISSA
Alder Glade's Demi FI35392/05
Tasapainoinen junnu narttu, kaunislinjainen lupaava nartun pää, erinomainen purenta, hyvä kaula ja
ylälinja. Riittävä luusto, ikäisekseen erinomainen runko, eturinta saa täyttyä, hyvin kulmautuneet
raajat, erinomainen häntä. Ikäisekseen joustavat yhdensuuntaiset liikkeet, harmahtava väritys,
ystävällinen luonne.
JUN ERI1 PN3 SERTI
Love-Dane's Åps MY Nam-Nam FI47618/05
Pitkärunkoinen ja tällä hetkellä kovin löysässä kunnossa. Oikean mallinen pitkä pää, hyvä purenta,
kapea alaleuka. Hyvä kaula, erinomainen eturinta, vahva luusto, tuhdissa kunnossa oleva runko.
Turhan pitkä lanneosa, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askelpituudella,
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, tulee kiinteytyä.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Chic Carelia's Avalon FI45002/04
Hyvä koko ja mittasuhteet, erinomainen pään linjat, hyvät silmät ja purenta. Riittävä kaula ja
eturinta, ikäisekseen erinomainen runko, riittävästi kulmautuneet raajat. Turhan pystyt ranteet,
edestä vielä löysä, muuten erinomaiset liikkeet, ystävällinen luonne.
NUO ERI2
Dogiwogin A Fainomenon FI42984/04
Hyvä koko, erinomaiset mittasuhteet, oikealinjainen, lupaava pää, hyvä purenta, kaunis kaula ja
ylälinja, runko saa täyttyä. Riittävä luusto, erinomaiset raaja-asennot, sujuvat liikkeet, ystävällinen
luonne.
NUO ERI1 PN4 VASERT

AVOINLUOKKA
Great-Golden's Brilliant FI11419/01
Hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen pää, purenta saisi olla tiiviimpi, hyvät silmät. Riittävä
kaula, niukasti kulmautuneet raajat, hyvin kehittynyt runko, joka saisi olla vähän syvempi, niukka
eturinta, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi edestä, ystävällinen luonne.
AVO EH1
Great-Golden's Frau Rubine FI33089/03
Matalaraajainen, pitkärunkoisen vaikutelman antava. Hyvät pään linjat, kuono-osa saisi olla
pidempi, hyvä purenta. Riittävä kaula ja luusto, runko saa vielä täyttyä, niukasti kulmautuneet
eturaajat, hyvin voimakkaasti takaraajat. Liikkuu riittävällä askelpituudella, tarvitsee lisää
itseluottamusta.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
Tasapainoisesti rakentunut, hyvin kaunis narttu, hyvä kaunis pää, erinomainen kuono-osa, hyvä
purenta. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut.
Erinomaiset liikkeet, kaunis väritys.
VAL ERI1 PN1 ROP RYP-4
VETERAANILUOKKA
Love-Dane's Lilli Marlen FI37912/97
9 v, erinomainen veteraani narttu. Erinomaisessa kunnossa, oikealinjainen kaunis nartun pää. Hyvä
kaula, erinomainen runko ja raaja-asennot, hyvät kulmaukset. Ikäisekseen erinomainen
tasapainoiset liikkeet. Loistava veteraani narttu.
VET ERI1 PN2 ROP-VET BIS-1-VET

