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Sininen
UROKSET¨
AVOINLUOKKA
Be Finnish Golden Boy Linden River FI13880/17
Raskaspäinen uros, jolla turhan paljon ylähuulia, roikkuvat alahuulet, kaunis pään ylälinja.
Kaunis kaula, ylälinja ei aivan korrekti, hyvä rintakehän syvyys, saisi olla paremmin
kulmautunut edestä. Liikkeessä koira liikkuu kyynärät ulospäin ja selkä pettää.
AVO EH1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Genedda La Princesse FI29269/18
Kevytluustoinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen, hyvät pään sivulinjat, oikea purenta,
suurehkot korvat, turhan vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, rungon tulee vielä täyttyä,
voimakkaat takakulmaukset, koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin.
AVO EH1

Musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Keeper Of The Faith FI26080/19
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, voimakaspäinen uros, vaaleat silmät, oikea purenta,
hieman löysät alahuulet, syvä ylähuuli. Kaunis kaula, säkä ja ylälinja, riittävä rinnan
syvyys. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, edestä vallaton liike ja lyhyt askelmitta.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Perfect Sunshine James Herfield FI49644/18
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla voimakas pää, löysät silmäluomet, oikea
purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, jalkojen sisäpinta karvaton, koira
liikkuu lyhyellä askeleella. Rauhallinen luonne.
AVO EH1
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Perfect Sunshine Kimberly FI54100/19
Vahvaluustoinen narttu, jolla hyvät pään sivulinjat, löysät silmäluomet, oikea purenta. Hyvä
kaula ja ylälinja, saisi olla kulmautunut edestä paremmin. Rintakehän tulee vielä täyttyä,
jalkojen sisäpinnat karvattomat. Sujuvat sivuliikkeet, vallattomat etuliikkeet.
JUN EH1
VALIOLUOKKA
Grand Oak’s Secretariat FI27953/18
VAL POISSA
Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, hieman vaaleat silmät. Erinomainen rintakehän syvyys ja
muoto, tasapainoiset kulmaukset, säkä ja kaula erinomainen, rodunomaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Costner FI30570/19
JUN POISSA
Red Rublev Make Believe FI38897/19
Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla voimakas pää, oikea purenta,
hieman vaaleat silmät, löysät alahuulet. Tasapainoiset kulmaukset, koira liikkuu lyhyellä
askeleella, työntöä saisi olla enemmän.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Edendane’s Woodstock FI34010/18
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen ja vahvaluustoinen uros. Hyvä pää, oikea purenta, löysät
alahuulet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, sujuvat
sivuliikkeet, askelmitta voisi olla pidempi ja tehokkaampi.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT
VETERAANILUOKKA
Samuraiwood’s Ferrari Boy FI22326/12

Vahvaluustoinen, tasapainoinen vanha herra, jolla hyvät pään sivulinjat, löysät alahuulet.
Kaula voisi olla jalompi, hyvä eturinta, säkä ja ylälinja, pitkähkö lanne, erittäin
hyväkuntoinen veteraani.
VET ERI1 SA PU3 ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Me Too FI38892/19
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla kauniit sivulinjat, oikea purenta. Kaunis kaula,
säkä ja ylälinja, hyvä lantio, voisi olla kulmautunut edestä paremmin. Riittävä rinnan
syvyys, sujuvat sivuliikkeet.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Riverside Tail’s Adelie FI50641/17
Vahvaluustoinen narttu, jolla hyvät sivulinjat, oikea purenta, löysät alahuulet. Kaunis kaula,
ylälinja ei aivan korrekti, hyvä rintakehän syvyys, seisoo ranskalaisittain. Hyvät kulmaukset
takana, sujuvat sivuliikkeet, selkä elää liikkeessä.
AVO ERI1

