
4.8.2013 Turku 

tuomari: Satu Ylä-Mononen 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Red Rublev Hattori Hanzo FI11929/13 

Erinomainen koko & mittasuhteet, hyvä purenta. Vielä epäyhtenäiset pään linjat, hyvä pään pituus, 

hyvä kaula & ylälinja. Vahva luusto, lupaava eturinta & runko, hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu 

kauttaaltaan hyvin. Lupaava pentu. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Cserehát Gyöngyszeme Aramisz FI13747/13 

JUN POISSA 

 

Edendane's Texas Hold'em FI43476/12 

Hyvä koko & mittasuhteet, lupaava uroksen pää. Hieman löysät huulet, hyvä pään pituus. Kaunis 

kaula & ylälinja, hyvä eturinta, mutta vielä kapea rintakehä. Vahva luusto, tasapainoisesti 

kulmautunut, hyväasentoinen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, esiintyy hyvin. 

JUN ERI1 SA PU3 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Love-Dane's Great Sound FI30944/10 

Voimakasrakenteinen uros, hyvä purenta, raskas urosmainen pää, löysät huulet. Kaula saisi olla 

jalompi. Vahva luusto, erinomainen eturinta & runko. Hyvin kulmautuneet raajat, hyväasentoinen 

häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, astuu edestä ristiin. Esiintyy hyvin. 

AVO ERI1 SA PU4 VASERT 

 

Pine Garden's Everlasting Echo FI43551/11 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Dandelion FI39314/10 

Erinomainen koko & mittasuhteet, vahva uroksen pää, hyvä purenta. Vahva luusto, erinomainen 

eturinta & hyvä runko, hyvä kaula & ylälinja. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu 

kauttaaltaan erinomaisesti. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

Edendane's Jar Jar Binks Fi27234/11 

Erinomainen koko & mittasuhteet. Riittävän vahva hyvälinjainen uroksen pää, hyvä purenta. Kaunis 

kaula & ylälinja, erinomainen eturinta & runko. Vahva luusto, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 

kauttaaltaan erinomaisesti. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-2 



 

VETERAANILUOKKA 

 

Opertunity's Couldn't Be Better FI43992/05 

VET POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12 

Hyvä koko & mittasuhteet. Hyvä purenta, kaunislinjainen nartun pää. Vahva luusto, kaunis kaula & 

ylälinja, ikään sopiva eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat, hyväasentoinen häntä. liikkuu jo nyt 

kauttaaltaan erinomaisesti. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

Wundervoll Bahira FI40254/12 

Hyvä koko & mittasuhteet. Hyvä pään pituus, vielä kevyt kuono-osa, löysät huulet. Kaunis kaula & 

ylälinja, ikäisekseen erinomainen eturinta. Hyvä runko, vahva luusto, hyvin kulmautunut edestä & 

takaa. Vielä hieman pentumaiset liikkeet, esiintyy hyvin. 

JUN ERI2 SA PN3 VASERT 

 

Wundervoll Bawaria FI40247/12 

JUN POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Maxidan's Rihanna DK10939/2011 

AVO POISSA 

 

Red Rublev Candy Darling FI34414/11 

Vankkaranteinen narttu, voimakas nartun pää, hyvä purenta. Vahva luusto, kaula saisi olla jalompi. 

Riittävä eturinta, vahva runko, hieman luisu lantio. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Köyristää lanne-osaa liikkeessä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, esiintyy hyvin. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Pirate's Gold FI32929/07 

Erinomainen koko & mittasuhteet. Kaunislinjainen nartun pää. Vahva luusto, hyvä kaula& ylälinja. 

Erinomainen eturinta, vahva syvä runko, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu kauttaaltaan 

erinomaisesti. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Edendane's 

Hyvin tasainen, laadukas kasvattajaryhmä. Selvät sukupuolileimat, erinomaiset mittasuhteet. 

Kaikilla erinomaiset rakenteet. Kaikilla erinomaiset liikkeet. Laadukasta kasvatustyötä! 

KASV1 KP ROP-KASV. BIS-1-KASV. 



 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Foxi FI52873/12 

10 -kuukautta, hyvä koko & mittasuhteet. Vahva hyvälinjainen pää, hyvä purenta. Kaunis kaula & 

ylälinja, eturintaa saisi olla enemmän, vahva luusto. Hyvin kehittynyt runko, niukat kulmaukset 

edessä, hyvät takana. Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti, vielä osin pentuturkissa. 

JUN ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11 

Hyvä koko & mittasuhteet, hoikassa kunnossa esitetty kevytrunkoinen uros. Hyvä pitkä pää, vaaleat 

silmät, korkealle kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja, vahva luusto, hyvin kapea, 

puutteellinen eturinta. Runko saisi olla täyteläisempi, niukat kulmaukset edessä, hyvät takana. 

Liikkuu kauttaaltaan hyvin, ohuessa turkissa. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Big Ranger's What A Miracle FI17432/10 

Hyvä koko, voisi olla rungoltaan hieman pidempi. Hyvä purenta, hyvät päänlinjat, huulet saisivat 

olla tiiviimmät. Riittävät kaula, vahva eturinta & runko, hyvä luusto, lyhyt luisu lantio. Riittävästi 

kulmautuneet raajat, liikkuu kauttaaltaan hyvin. 

VAL ERI3 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Erinomainen koko & mittasuhteet, vahva hyvälinjainen uroksen pää, hieman löysät huulet. Vahva 

luusto, hyvä eturinta & runko. Kaunis kaula & ylälinja. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella, erinomaisesti edestä & takaa, hyvä väritys. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Erinomainen koko & mittasuhteet, hyvä purenta, hyvälinjainen uroksen pää. Hyvä kaula, 

erinomainen eturinta, riittävä luusto, hyvin kehittynyt runko. Lanneosa saisi olla lyhyempi, hyvin 

kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12 



Hyvä koko & mittasuhteet, hyvälinjainen nartun pää. Vahva luusto, kaunis kaula & ylälinja, vielä 

niukka eturinta. Hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, 

mutta tällä hetkellä kovin ahtaasti takaa. Esiintyy hyvin. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

Erinomainen koko & mittasuhteet, epäsäännöllinen purenta. Vahva nartun pää, silmäluomet saisivat 

olla tiiviimmät. Vahva luusto, hyvä ylälinja, riittävä eturinta. Hyvä runko, tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, mutta vielä kovin löysästi edestä. 

NUO ERI1 SA PN2 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Via Zarmina Vertigo RKF3017907 

Hyvä koko & mittasuhteet, hyvät pään linjat, kuono-osa saisi olla vahvempi, hyvä purenta. Riittävä 

kaula, kapea eturinta, liian voimakkaasti nouseva vatsalinja. Niukat kulmaukset edessä, hyvät 

takana, saisi liikkua huomattavasti pidemmällä askeleella. Liikkuu löysästi edestä, esiintyy hyvin. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Camilla FI19083/11 

Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä purenta, hyvät pään linjat, löysät huulet. Hyvä kaula, riittävä 

eturinta, hyvin kehittynyt runko, hieman luisu lantio. Tasapainoiset kulmaukset, liikkeessä köyristää 

hieman selkää. Liikkuu löysästi edestä, hyvä väritys. 

VAL ERI2 SA PN3 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Erinomainen koko & mittasuhteet. Hyvät pään linjat, niukka otsapenger, löysät huulet. Vahva 

luusto, riittävä eturinta, hyvä runko. Hieman painunut selkä, niukat kulmaukset edessä, hyvät 

takana. Liikkuu hyvällä askelpituudella. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

9 v. ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Kaunis nartun pää, erinomainen kaula & ylälinja. Hyvä 

eturinta & runko, hieman luisu lantio. Ikä näkyy jo hieman liikkeissä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella. 

VET ERI1 SA PN4 ROP-VET 

 

Genedda Zymphatic Alien FI38594/05 

VET POISSA 

 

 

sininen 

 

UROKSET 



 

AVOINLUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Vahvapäinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Epätasainen purenta, hyvä luusto. Hyvä eturinta, riittävä 

runko, kaunis kaula & ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvä turkki 

& väri. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

NARTUT 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Diplomatic's Oprah Winfrey FI16718/05 

9 v. ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Epäsäännöllinen purenta, erinomainen kaula & ylälinja. 

Hyvä luusto, eturinta & runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu edelleenkin erinomaisesti, ei 

parhaassa turkissa. 

VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET 

 

 


