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Harry Tast
Keltainen & Tiikerijuovainen
Urokset, nuortenluokka
Edendane’s Eldarion 27697/04
Seistessä tasapainoinen ylälinja. Hyvin rakentunut takaosa, edestä vielä kapea. Eturaajoissa yhden suuntais siirtymä.
Pitkä pää, leveä kallo-osa kuonon selkä vielä kapea. Koko riittävä, luusto, tiiviit käpälät. Joustava askel. Tarvitsee lisää
kokemusta käsittelyyn.
NUO EH 1
Urokset, avoinluokka
Edendane’s Gil-Galad 27695/04
Rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus. Komearyhtinen kaula. Päässä oikeat mittasuhteet mutta kallo kovin leveä
ja kuononselkä kyömy. Rantakehä tarvitsee vielä lisää syvyyttä. Hyvin rakentunut takaosa. Eturaajoissa epävakautta,
seistessä ja liikkeessä joustava askel.
AVO EH 1
Helisain Shingalinga 16850/02
Rungossa oikeat mittasuhteet ja riittävä raajakorkeus. Voimakas massiivinen pää, jonka tulisi kuivempi. Kyömy kuonon
selkä. Löysää kurkkunahkaa. Hyvä kaula ja eturinta, syvä rintakehä. Pyöreä lantio. Takaliikkeet ahtaat, etuliikkeet
epävakaat. Väri saisi olla puhtaampi.
AVO H
Urokset, valioluokka
Edendane’s Henry Higgins 37095/03
Hieman pitkälinjainen, komearyhtinen uros, jolla hyvä raajakorkeus. Kiinteä selkä, tasainen lantiolinja. Päässä oikeat
mittasuhteet. Hieman leveä kallo, täyteläinen kuono, runsas huulilinja. Voimakas eturinta, syvä rintakehä. Liikkuu
hyvin takaa, kyynärpäät ulkokierteiset liikkeessä.
VAL EH 1
Nartut, junioriluokka
Helisain Caramel 14155/05
Vielä kovin pentumainen käytös. Hyvin kehittynyt tiivis runko. Avoimet kulmaukset varsinkin edessä. Päässä oikeat
mittasuhteet hieman leveä kallo. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Jalo kaula. Lyhyt jyrkkä lantio. Kaunis juovitus.
Etuliikkeissä nyt epäsäännöllisyyttä.
JUN H
Maxidan’s Georgia 18490/05
Tasapainoinen ylälinja ja tiivis hyvin kehittynyt runko. Olkavarret saisivat olla pidemmät muuten hyvä raajarakenne.
Oikea muotoinen kaunis narttumainen pää. Vain huulet saisivat olla kuivemmat. Jalo kaula. Liikkeet säännölliset mutta
juoksee mielellään vinossa.
JUN ERI 1 PN 1 ROP SERT
Nartut, nuortenluokka
Alder Glade’s Lizetta 28439/04
Nartulle sopivat mittasuhteet rungossa. Päässä oikeat mittasuhteet ja yhdensuuntaiset linjat. Hieman leveä kallo-osa.
Jalo ryhdikäs kaula. Erinomainen raajarakenne. Tiiviit käpälät. Korkea säkä, selkä painuu, pitkä lanne. Hyvä
askelpituus. Etuliikkeissä epätasaisuutta.
NUO EH 1
Edendane’s Luthien Tinuviel 27698/04
Tyylikäs tasapainoinen nuori narttu. Kaunis ryhti, hieman pitkä lanneosa. Päässä oikeat mittasuhteet. Hieman syvä ja
leveä kallo. Täyteläinen kuono-osa. Raajoissa hyvät kulmaukset. Syvä rintakehä. Joustava askel. Yhdensuuntaiset
etuliikkeet. Tarvitsee lisää kokemusta käsittelyyn.
NUO EH 3
Lagarada’s Pearl To Chic Carelia 31799/04

Tyylikäs hieman pitkälinjainen nuori narttu. Hyvän mallinen pitkä pää, Kaunis kaulanliittymä. Hyvin rakentunut etuosa,
syvä rintakehä. Voimakkaat takakulmaukset, kintereet eivät oikene liikkeessä. Litteät etukäpälät. Yhdensuuntaiset
etuliikkeet.
NUO EH 2
Nartut, avoinluokka
Great-Golden’s Beatrice 11416/01
Hieman matalaraajainen. Seistessä pysty kaula, selkä painuu sään takana ja selkälinja nousee taaksepäin. Pyöreä
lantiolinja. Päässä oikeat mittasuhteet ja yhdensuuntaiset linjat. Leveä kallo, loiva otsapenger. Etuasentoiset lavat.
Kevyt luusto. Liikkuu hyvin takaa, leveästi edestä.
AVO H
Kasvattajaluokka
Kennel Edendane’s
POISSA

Musta ja Harlekiini
Urokset, junioriluokka
Henevaz Pablo Picasso 25245/05
Rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus. Hyvin rakentunut etuosa, niukat polvet ja kinnerkulmat. Seisoo ja liikkuu
suorin takaraajoin. Kevyt luusto, tiiviit käpälät. Päässä oikeat mittasuhteet ja yhdensuuntaiset linjat. Hieman leveä
kallo-osa. Hyvä luonne.
JUN H
Henevaz Papageno 25244/05
Rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus. Tyylikäs ylälinja. Pää saisi olla pidempi ja kallo-osa kapeampi. Pystyt
olkavarret muuten hyvä raajarakenne. Vankka runko ja selässä jo nyt leveyttä. Pohjaväri puhdas, runsaasti pilkkuja.
Melko puhtaat laikut. Joustavat vetävät liikkeet. Turhan leveät etuliikkeet.
JUN EH 1
Horsebjerg Judge JJ DKK6501/2005
Kookas löysässä kunnossa esitetty juniori. Massiivinen pää, joka saisi kauttaaltaan olla kuivempi ja jalompi. Hyvä
kaula. Pysty olkavarsi. Takaosa vielä voimaton liikkeessä. Eturaajoissa yhdensuuntainen siirtymä. Liikkeessä ei
tasapaino vielä löydy.
JUN H
Jättiläisen Junkmail 13834/05
Kookas löysässä kunnossa esitetty juniori. Järeä leveä kallioinen pää, jossa yhdensuuntaiset linjat. Hyvä kaula ja korkea
säkä, pysty olkavarsi. Eturaajoissa yhdensuuntainen siirtymä. Kovin niukat polvet ja kinnerkulmat. Hyvin kehittynyt
rintakehän syvyys. Liikkeet pentumaiset ja hakee vielä tasapainoa.
JUN H
Tellus Dane Zillion Megappon 48288/04
Vielä kovin pentumainen eikä täysin esittäjän hallinnassa. Järeä vielä pyöreäkalloinen pää. Runsaat huulet. Hyvä kaula.
Riittävät kulmaukset. Takaraajoissa kevyt luusto. Köyristää lanneosaa seistessä. Puhdas pohjaväri, melko puhtaat laikut.
Liikkeessä hakee vielä tasapainoa.
JUN H
Urokset, nuortenluokka
Demin Danes Dracula 45390/04
Vielä kesken kehityksen mutta kauttaaltaan oikein rakentunut. Hyvät kulmaukset. Ikään nähden kevyt rintakehä.
Hieman leveä kallo, kyömy kuonon selkä. Joustava askel. Etuliikkeet täysin korrektit.
NUO EH 1
Urokset, avoinluokka
Danemanian Holy Ghost 41952/02
Seistessä voimakkaasti laskeva selkälinja. Pitkä leveäkalloinen pää, loiva otsapenger, täyteläinen kuono-osa. Korkea
säkä. Avoimet etukulmat. Voimakkaat kinnerkulmat, jotka eivät kunnolla oikene liikkeessä. Pitkä lanneosa, lyhyt lantio.
Voisi olla hieman raajakkaampi. Liikkeet matalat lähes laahaavat.
AVO H

Flashing Odds Always Right 48121/03
Hieman korkeuttaan pidempi. Hyvä raajakorkeus. Voimakas pitkä pää, jossa leveä kallo ja loiva otsapenger. Avoimet
etukulmat ja lyhyet olkavarret. Syvä rintakehä. Pitkä lanneosa. Saisi seistä ja varsinkin liikkua ryhdikkäämmin.
Kupeissa ja raajoissa ohut karvapeite.
AVO EH 1
Urokset, valioluokka
Jättiläisen Finlandia 15128/03
Seistessä tasapainoinen ja ryhdikäs uros. Mittasuhteet oikeat päässä ja rungossa. Leveä kallo, pään linjat ei täysin
yhdensuuntaiset. Pitkät käpälät, muuten hyvä raajarakenne. Liikkeessä ei ravin tasapaino tahdo löytyä. Pyrkii
peitsaamaan ja laukkaamaan takaosalla.
VAL EH 1
Nartut, junioriluokka
Henevaz Pearl Of Evita 25242/05
POISSA
Jättiläisen Ilythia B’Seba 48296/04
Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet. Hyvin kehittynyt oikeanmuotoinen rintakehä. Pitkä pää, täyteläinen kuono,
voimakkaat poskiluut. Selässä vielä pehmeyttä. Hyvä raajarakenne. Joustava askel, kyynärpäiden tulee vielä kehittyä.
JUN EH 3
Jättiläisen Joanna 13837/05
Vielä kovin pentumainen käytös ja liikunta. Pitkä pää, jossa yhdensuuntaiset linjat. Etuasentoiset lavat ja pystyt
olkavarret. Selkä taipuu seistessä. Kevyt luusto. Sivulle kiertyvä liikkeessä korkea-asentoinen häntä.
JUN H
Rivercrest Jane Grey 34693/05
Vielä kovin keskeneräinen mutta rungossa oikeat raamit kehittyä ja hyvä raajarakenne. Kaunis narttumainen pää. Jalo
kaula. Viimeiset kylkiluut lyhyet. Tiiviit käpälät. Joustava askel. Kyynärpäillä ei ole vielä tehoa liikkeissä.
JUN EH 1
Tellus Danes Zetor Megappon 48284/04
Tiivis neliömäinen runko. Päässä oikeat mittasuhteet ja yhdensuuntaiset linjat. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Etuasentoiset
lavat ja lyhyet olkavarret. Hyvin kehittynyt eturinta. Köyristää lantiota seistessä. Puhdas pohjaväri. Rungossa vain
muutama pieni laikku. Joustava askel, tasapaino ei vielä löydy.
JUN EH 4
Tellus Danes Zsazsa Megappon 48285/04
Hyvin kehittynyt vankka ja syvä runko. Pitkä pää, otsa vielä korostunut. Voimakkaat posket, huulissa löysyyttä. Kaunis
niskankaari ja korkea säkä. Jyrkkä lantio, muuten hyvä raajarakenne. Ravin löytämisessä vaikeuksia mutta lopulta
esittää tasapainoista ja joustavaa ravia.
JUN EH 2
Nartut, nuortenluokka
Goofyrix Babe In Black 43496/04
Oikeat mittasuhteet ja tyylikkäät linjat päässä ja rungossa. Hyvän muotoinen kallo, kuonon selkä ei aivan suora, hyvä
huulilinja. Jalo kaula. Seistessä jännittää lanneosaa mutta liikkeessä vapautuu. Tiiviit käpälät. Säännölliset nuoren
koiran liikkeet. Kaunis ryhti.
NUO ERI 1 PN 1 ROP SERT
Jättiläisen Hyacint Hebe 22058/04
Rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus. Tyylikäs ylälinja. Pitkä pää, hieman leveä kallo ja voimakkaat posket.
Täyteläinen eturinta ja syvä rintakehä. Hyvä raajarakenne. Joustava askel. Takaraajat kierteiset liikkeessä.
NUO EH 2
Jättiläisen Istar B’Seba 48298/04
Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet. Hyvä raajakorkeus. Pitkä hyvän mallinen pää mutta kuonon ja kallon linjojen
tulisi olla yhdensuuntaisemmat. Etuasentoiset lavat ja pystyt olkavarret. Selkä vielä pehmeä. Yhdensuuntaiset korrektit
etuliikkeet mutta askel lyhyt ja kiireinen.
NUO EH 3

Nartut, avoinluokka
Catapha’s Miss Adalia 15089/01
POISSA
Catapha’s Nordic Nymphea 40083/01
Pitkälinjainen ja pehmeäselkäinen narttu. Päässä oikeat mittasuhteet, leveä kallo, täyteläinen kuono. Kaunis kaulan
liittymä. Pystyt olkavarret, hyvä takaosa. Liikkuu hyvin takaa. Selkä ei toimi liikkeessäkään.
AVO H
Danemanian Inka Of S’Henge 13527/04
Pitkälinjainen ja pehmeä selkäinen narttu jolla seistessä ja varsinkin liikkeessä taaksepäin nouseva selkälinja. Pitkä pää,
jossa oikeat mittasuhteet ja yhdensuuntaiset linjat. Jalo kauniisti liittyvä kaula. Syvä rintakehä. Voimakkaat
kinnerkulmaukset. Ravin liikemalli ei rodunomainen.
AVO H
Horsebjerg Fenway Foxy 10321/04
Rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus. Tyylikäs ylälinja. Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat. Hieman leveä
kallo, täyteläinen kuono. Erinomainen rintakehän muoto ja tilavuus. Hyvä raajarakenne. Takaliikkeet hieman leveät.
Etuliikkeet epävakaat vaikka kyynärpäät tiiviit.
AVO ERI 1 PN 2 VASERT
Nartut, valioluokka
Catapha’s Juliette 26605/99
Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet. Selkä painuu sään takana. Pitkä lanne, oikea lantion asenne. Pitkä pää jossa
oikeat mittasuhteet ja yhdensuuntaiset linjat. Kaunis kaula. Pysty olkavarsi. Liikkuu hyvin takaa, kyynärpäät
voimakkaasti ulkokierteiset.
AVO EH 1
Kasvattajaluokka
Kennel Jättiläisen
Koirat 684, 686, 692, 693
Tyypiltään riittävän yhtenäinen ryhmä, jossa oikeat mittasuhteet, tyylikkäät ylälinjat. Pitkät voimakaskalloiset päät.
Kolmella koiralla hyvä raajarakenne. Joustavat terveet liikkeet.
KASV 1 KP ROP
Hilkka Salohalla
Sininen
Urokset, nuortenluokka
Saradane’s Diesel Truck 43583/04
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Erinomainen uroksen pää, jossa oikeat
linjat. Silmät voisivat olla hieman tiiviimmät. Hyvät korvat. Hyvä purenta. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Hyvä eturinta ja
runko. Hyvä lantio. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin.
NUO ERI 1 PN 2 SERT
Urokset, avoinluokka
Tavernier’s Barret’s Privateer CAN946068
Juuri 2 –vuotias. Vielä hieman kevyt. Tyylikäs uroksen pää, joskin hieman löysät huulet. Hyvät silmät. Hyvä kaula.
Eturinta saa vielä täyttyä, samoin runko. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Erinomaiset käpälät. Riittävä
luusto. Liikkuu hieman löysin kyynärpäin ja lyhyin askelin.
AVO EH 1
Urokset, valioluokka
Bonel Oswald 41624/02
Mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs uros. Kauniin muotoiset hieman vaaleat silmät, muuten erinomainen uroksen
pää. Riittävä kaula. Eturinta voisi olla hieman täyteläisempi. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hyvä
runko. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin.
VAL ERI 1 PU 1 VSP
Nartut, nuortenluokka

Boarhunters Victoria Herdolf 37080/04
Tyypiltään erinomainen vielä kovin kevyt narttu jolla hyvä pää. Hieman avoimet silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula.
eturinta saa vielä täyttyä, samoin rintakehä. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Riittävät kulmaukset edessä ja takana.
Käyttäytyy ujostellen. Joustavat mutta vielä hieman epävakaat liikkeet.
NUO EH
Nartut, valioluokka
Bonel Oona 41626/02
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs narttu. Hyvät päänlinjat, mutta kuono-osa voisi olla hieman
voimakkaampi ja huulikulma parempi. Vaaleahkot mutta tiiviit silmät. Riittävä kaula. Erinomainen eturinta ja runko.
Hyvä luusto. Hieman painuneet ranteet. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu ahtaasti takaa, hieman löysästi
edestä, hyvin sivusta.
VAL ERI 1 PN 1 ROP

