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UROKSET/PET-LUOKKA
VOLTAGE O. SHAPI GOU
Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä, tiivis uros, oikea purenta, varsin hyvänmallinen pää, hyvät
silmät ja korvat, tyypillinen ilme, hyvä kaula+selkälinja, riittävästi kulmautunut, kääntää eturaajoja
hieman ulospäin, sopiva luusto+rungonvahvuus, hyvä pigmentti+karvanlaatu, liikkuu hyvällä
askeleella tehokkaasti, mutta hieman löysästi edestä, miellyttävä luonne+esiintyminen.
PEK1, KP

JUNIORILUOKKA
JASDOREN NESTOR NATURAL
Erittäin hyväntyyppinen, juuri 9 kk täyttänyt junioriuros, hyvät mittasuhteet, purenta ok,
ikäisekseen hyvin kehittynyt pää, hyvät silmät ja oikein asettuneet korvat, oikea ilme, erittäin hyvä
ylälinja, runko saa vielä vahvistua, riittävä luusto, sopivasti kulmautunut, hyvä hännänkiinnitys,
liikkuu hyvällä askeleella, vielä hieman löysästi edestä, tyypillinen luonne.
JUN ERI2, SA
JASDOREN NORMANN NOBLE
Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä, 9 kk vanha juniori, oikea purenta, mittasuhteiltaan
hyvä pää, kuono-osa saa vielä täyttyä, hyvät silmät, oikea ilme, hyvin asettuneet korvat, erittäin
hyvä ylälinja, aavistuksen alaskiinnittynyt häntä, riittävästi kulmautunut edestä, niukasti takaa,
riittävä luusto, runko saa vielä vahvistua, hyvä karva ja liioittelematon nahka, liikkuu sujuvasti,
mutta vielä hieman löysästi edestä, miellyttävä luonne ja esiintyminen.
JUN ERI4
NEVSKIY HAN ROTMINSTER
Oikean tyyppinen, aavistuksen pitkän vaikutelman antava junioriuros, hyvä purenta ja pigmentti,
hyvänmallinen pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvänmallinen, hieman vaaleat
silmät, hyväasentoiset korvat, tyypillinen ylälinja, niukasti kulmautunut, riittävä runko ja luusto,
hyvä karvanlaatu, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne ja esiintyminen.
JUN ERI3
SECRET LINE’S HOME TOWN HERO
Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti kehittynyt junioriuros, vahva hyvänmallinen pää, hyvä
purenta ja pigmentti, hyvät silmät, oikea-asentoiset korvat, tyypillinen ilme, oikea ylälinja ja
erinomainen häntä, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva runko ja luusto, liikkuu tehokkaasti, etuosa
saa vielä tiivistyä, hyvä karvanlaatu, oikea luonne, tasapainoinen kokonaisuus.
JUN ERI1, SA, PU-3

NUORTENLUOKKA
AGAPIMOS JUMP INTO THE FOG
Poissa.

BLUENESS B. XIONG DI
Erittäin hyväntyyppinen, kookas, tässä vaiheessa vielä hieman ilmavan vaikutelman antava, vahva
pää, hieman lyhyt kuono-osa, purenta ok, hyvä pigmentti, hieman vaaleat silmät, hyväasentoiset
korvat, erittäin hyvä ylälinja ja häntä, tänään kovin kevyt runko joka saa täyttyä, riittävä luusto,
eturinta saisi olla voimakkaampi, niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä
askeleella, mutta kovin kapeasti sekä edestä että takaa, miellyttävä luonne, esiintyy hyvin.
NUO EH1
BLUENESS BART SIMPSON
Poissa.

VALIOLUOKKA
FI MVA SECRET LINE’S BOHEMIAN RHAPSODY
Tyypiltään erinomainen, laadukas valiouros, hyvä purenta+pigmentti, oikeanmallinen pää, jossa
hyvät mittasuhteet, erittäin hyvät silmät ja hyvin asettuneet korvat, tyypillinen ilme, erittäin hyvä
ylälinja ja hyvin kiinnittynyt häntä, liioittelematon nahka, tasapainoiset kulmaukset, sopiva
rungon+luuston vahvuus, hyvä karvanlaatu, tehokkaat liikkeet, miellyttävä luonne ja esiintyy hyvin.
VAL ERI2, SA, PU-4
SECRET LINE’S MUSIC MAKER
Erinomainen tasapinoinen valiouros, hyvä purenta+pigmentti, vahva oikeanmallinen pää, hyvät
silmät ja oikea-asentoiset korvat, erinomainen tyypillinen ilme, hieno ylälinja ja oikein kiinnittynyt
häntä, erinomainen vahva runko, tasapainoiset kulmaukset, sopiva luuston vahvuus, liioittelematon
nahka, erinomaiset tehokkaat ja ulottuvat liikkeet, hyvä karvanlaatu, miellyttävä
luonne+esiintyminen, laadukas kokonaisuus.
VAL ERI1, SA, PU-1, ROP, BIS-1

VETERAANILUOKKA
SECRET LINE’S DENG XIAO PING
12-vuotias, edelleen erinomaisessa kunnossa oleva laadukas veteraani herra, purenta ok,
erinomainen vahva pää, hyvät silmät+korvat, arvokas ilme, edelleen ryhdikäs, oikea ylälinja, hyvä
häntä, tasapainoisesti kulmautunut, vahva runko, sopiva luuston vahvuus, hyvä karvanlaatu, liikkuu
malliksi nuoremmilleen, erinomainen luonne+esiintyminen. Still going strong.
VET ERI1, SA, PU-2, BIS-VETERAANI

NARTUT
JUNIORILUOKKA
JASDOREN NOELLA NICOIS
Oikean tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä juniorinarttu, jonka iho ei ole tänään oikein kunnossa
päässä+varpaiden välissä, malliltaan eriomainen pää, tässä vaiheessa kevyt alaleuka, joka
toivottavasti vielä kasvaa, purenta ok, silmät ok, oikein asettuneet korvat, hyvä ylälinja+häntä,
riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut, sopiva runko ja luusto, liikkuu halutessaan hyvällä
askeleella, hieman löysä edestä, hyvä luonne!
JUN H
SECRET LINE’S BE AN ANGEL
Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu, oikeat mittasuhteet sekä rungossa
että päässä, hyvä purenta, erinomainen pää, hyvät silmät+korvat, tyypillinen ilme, hyvä kaula ja
oikea selkälinja, aavistuksen alaskiinnittynyt häntä, sopiva runko+luusto, riittävästi kulmautunut,
hyvä karvanlaatu ja liioittelematon nahka, liikkuu tehokkaasti, oikea luonne+esiintyy hyvin.
JUN ERI1, SA, PN-2
SECRET LINE’S EYE OF THE STORM
Erittäin hyvän tyyppinen, tässä vaiheessa hieman ilmavan vaikutelman antava, kookas juniorinarttu,
hyvänmallinen pää, kuono-osa saa vielä täyttyä silmien alta, purenta ok, hieman vaaleat silmät,
hyvät korvat, hyvä kaula, köyristää ajoittain hieman lanneosaa, runko saa vielä täyttyä, riittävä
luusto, liikkuu tehokkaasti, mutta vielä kapeasti sekä edestä että taka, hyvä karvanlaatu,
liioittelematon nahka, tarvitsee lisää tottumusta.
JUN EH
SECRET LINE’S LOOKS LIKE AN ANGEL
Poissa.
SECRET LINE’S SEND ME AN ANGEL
Oikeantyyppinen, varsin tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu, hyvät mittasuhteet, erinomainen
pää ikäisekseen, hyvä purenta+pigmentti, hyvät silmät ja oikein asettuneet korvat, tyypillinen ilme,
oikea ylälinja+häntä, hieman niukasti kulmautunut edestä, riittävästi taka, oikea rungon+luuston
vahvuus, hyvä karvanlaatu ja liioittelematon nahka, liikkuu hyvällä askeleella ja tehokkaasti,
erinomainen luonne.
JUN ERI2, SA, PN-3

NUORTEN LUOKKA
BLUENESS BEYONCE
18 kk erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu, oikea purenta, varsin
hyvänmallinen pää, hyvät silmät ja oikein asettuneet korvat, tyypillinen ilme, riittävä kaula,
köyristää hieman selkälinjaa, sopiva luuston+rungon vahvuus, riittävästi kulmautunut edestä,
niukasti takaa, vatsalinja nousee turhan voimakkaasti, hyvä karvanlaatu+pigmentti, liioittelematon
nahka, liikkuu riittävällä askeleella vielä hieman kapeasti, hyvä luonne.
NUO ERI

BLUENESS BRIDGET JONES
Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, varsin hyvänmallinen pää, kuono-osa voisi
olla pidempi, hyvä purenta, hyvänmalliset silmät, oikein asettuneet korvat, hyvä ilme, oikea ylälinja
ja häntä, riittävästi kulmautunut, sopiva runko+luusto, hieman pitkä lanneosa, hyvä
karvanlaatu+pigmentti, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askeleella, mutta hieman löysästi edestä,
miellyttävä luonne+esiintyminen.
NUO ERI2
COLD PANONIA ABOUT LOVE CHANDAGUERES
Oikean tyyppinen, hieman pitkän vaikutelman antava nuori narttu, hyvä purenta, varsin
hyvänmallinen pää, kuono-osa voisi olla pidempi, silmät ok, oikein asettuneet korvat, tyypillinen
ylälinja+häntä, riittävästi kulmautunut, sopiva luusto, runko saa vielä täyttyä, hyvä karvanlaatu,
liikkuu hyvällä askeleella, vähän löysästi edestä, miellyttävä luonne+esiintyminen.
NUO ERI
SECRET LINE’S HEY ANGEL
Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvä purenta, vahva pää, turhan vaaleat silmät,
oikea-asentoiset korvat, erittäin hyvä ylälinja, hyvä häntä, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva
rungon+luuston vahvuus, liikkuu halutessaan hyvin, liioittelematon nahka, hyvä karvanlaatu,
miellyttävä luonne+esiintyy hyvin.
NUO ERI3, SA
SECRET LINE’S HUFF’N’PUFF
Erinomaisen tyyppinen, tasapainoisesti rakentunut nuori narttu, jolla oikeat mittasuhteet sekä
rungossa että päässä, hyvä purenta, erinomainen pää, hyvät silmät+korvat, tyypillinen ilme,
erinomainen ylälinja ja hyvä häntä, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva rungon+luuston vahvuus,
tehokkaat vaivattomat liikkeet, hyvä karvanlaatu, liioittelematon nahka, riittävä pigmentti,
miellyttävä luonne+esiintyy hyvin.
NUO ERI1,SA, PN-1, VSP

AVOIN LUOKKA
SHAT-SHJN CHEZARA
Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea narttu, hyvä purenta, hyvät pään mittasuhteet,
mutta kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hyvät silmät+ilme, korvat voisivat asettua paremmin,
hyvä kaula+selkä, turhan alaskiinnittynyt häntä, vahva runko, hieman tuhdissa kunnossa tänään,
niukasti kulmautunut, liioittelematon nahka, hyvä karvanlaatu, liikkuu hieman lyhyellä askeleella
edestä, muuten hyvin, esiintyy hyvin.
AVO EH1

VALIOLUOKKA
JASDOREN KENDRA KENYEN
Oikean tyyppinen mittasuhteiltaan, hyvä valionarttu, narttumainen varsin hyvänmallinen pää, hyvä
purenta, riittävä pigmentti, silmät ok, hyvät korvat, tyypillinen ylälinja ja hyvä häntä, niukasti,
mutta riittävästi kulmautunut, sopiva runko+luusto, liioittelematon nahka, lyhyt karva, liikkuu
riittävällä askeleella, voisi olla enemmän tehoa, hyvä luonne.
VAL ERI4, SA

LUCKYROULETTES JUST DANCE
Kookas, oikeantyyppinen valionarttu, hyvät mittasuhteet sekä rungossa että päässä, purenta ok,
oikeanmallinen pää, hyvät silmät+korvat, tyypillinen ilme, hyvä ylälinja+häntä, riittävästi
kulmautunut, sopiva rungon ja luuston vahvuus, liioittelematon nahka ja hyvä karvanlaatu, liikkuu
riittävällä askelpituudelle hieman löysästi edestä, miellyttävä luonne+esiintyminen.
VAL ERI3, SA
SECRET LINE’S KILLER QUEEN
Tyypiltään erinomainen, mittasuhteiltaan oikea valionarttu, hyvä purenta, erinomainen pää, hyvät
silmät+korvat, kaunis ilme, erittäin hyvä ylälinja+häntä, tasapainoisesti kulmautunut, vahva runko,
sopiva luusto, karva vaihtumassa, laatu oikea, liikkuu halutessaan hyvin, hyvä luonne ja
esiintyminen, miellyttävä kokonaisuus.
VAL ERI1, SA, PN-4
SECRET LINE’S ROCK HARD RIDE FREE
Tyypiltään erinomainen valionarttu, jolla oikeat mittasuhteet, purenta ok, erittäin hyvä pää, silmät
ok, oikein asettuneet korvat, erittäin hyvä ylälinja+häntä, sopivasti kulmautunut, riittävä runko,
hyvä luuston vahvuus, hyvä pigmentti, karvanvaihto, laatu oikea, liikkuu hyvällä askelpituudella,
luonne ok.
VAL ERI2, SA

VETERAANILUOKKA
MIDNAIT MIJUZIK KOROLEVA VIKTORIA
Hyvässä kunnossa oleva 9-vuotias veteraaninarttu, oikea tyyppi ja hyvät mittasuhteet, hampaita jo
lähtenyt, erittäin hyvänmallinen pää, hyvät silmät+korvat, tyypillinen ilme, hyvä kaula ja selässä jo
hieman pehmeyttä, hyvä häntä, riittävät kulmaukset, sopiva rungon ja luuston vahvuus, hyvä
karvalaatu ja pigmentti, liikkuu hyvällä askella hieman löysästi edestä, miellyttävä
luonne+esiintyminen.
VET 1, SA, VSP-VETERAANI
NANTOUN ELEINA
Poissa.

KASVATTAJALUOKKA
BLUENESS KENNEL
KASV2, KP
JASDOREN KENNEL
KASV3, KP
SECRET LINE’S KENNEL
KASV1, KP, BIS-KASVATTAJA

JÄLKELÄISLUOKKA
JASDOREN KENDRA KENYEN

JÄLK3, KP
MIDNAIT MIJUZIK KOROLEVA VICTORIA
JÄLK1, KP, BIS-JÄLKELÄISLUOKKA
SECRET LINE’S DENG XIAO PING
JÄLK2, KP

PARIKILPAILU
JASDOREN NESTOR NATURAL&JASDOREN NORMAN NOBLE
Pari 3
BLUENESS BEYONCE&BLUENES BRIDGET JONES
Pari 2
SECRET LINE’S DENG XIAO PING&SECRET LINE’S ROCK HARD RIDE FREE
Pari 1, BIS-PARI

