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UROKSET
SAD SACK’S CARAID FI31938/17
Oikean kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä kaula ja kuono, purenta ja silmät. Erinomaiset korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hyvä häntä. Oikein kulmautunut. Riittävä etuosa, hieman pitkä lanne. Pohjavilla saisi olla
voimakkaampi. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä askeleella.
JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP
BLUE AYERS FLY ME TO THE MOON
Kookas, mittasuhteiltaan oikea uros jolla hieman leveäkalloinen pää. Riittävä kuonon pituus. hyvä purenta
ja silmät. Kookkaat hieman haja‐asentoiset korvat. Riittävä kaula. Ylälinja voisi olla suorempi. Hyvä häntä.
Pysty lapa. hyvä olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. Erinomainen karvan karkeus, värityksen tulisi olla
parempi. Hyvä luusto. Liikkuu leveästi takaa, riittävällä sivuaskeleella.
AVO EH1
MELUKYLÄN ÄLYN HÄLY FI52761/13
Kookas, Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä kallo ja kuono, hyvä nahka kuononselällä. Hyvä purenta, silmät ja
korvat. kaula voisi olla hieman pidempi. Komea kaulus. Hyvä ylälinja, hyvä hännänkiinnitys, kaartuu
voimakkaasti. Oikein kulmautunut. hyvä luusto. Erinomainen runko. Erinomainen karvapeite ja hyvä väritys.
Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
BLUEPEPPER’S OMG FI29723/17
Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu jolla hyvä tasainen kallo, kuono voisi olla tyvestään vahvempi ja
poskikaaret vähemmän erottuvat. Hyvä purenta, hieman pyöreät silmät ja kookkaat korvat. ei tänään
parhaassa karvassa mutta hyvä laatu. hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko. Liikkuu hyvin. erinomainen
häntä.
JUN EH1
SAD SACK’S WILD WILMA FI56925/11
Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono, purenta ja silmät. Korvat voisivat olla pienemmät. hyvä
kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. riittävä luusto. hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Hyvä
karvapeite ja väritys. liikkuu hieman kapeasti takaa ja ulkonevin kyynärpäin, hyvällä sivuaskeleella.
VAL ERI1SA PN1 VSP
SAD SACK’S MAKE ME SMILE FI13279/08
Hieman pulskassa kunnossa esitetty 10 vuotias veteraani jolla hyvä kallo ja kuono, purenta ja silmät. Haja‐
asentoiset korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. oikein kulmautunut. Vahva runko. hyvä karvapeite ja kaunis
röyhelö. ylipaino ei häiritse liikkeitä jotka ovat erinomaiset.
VET ERI1 ROP‐VET

