
Lahti 13.1.2013 

tuomari: HELENA HYVÖNEN, FI 

 

musta / harlekiini 

 

PENTULUOKKA 

 

NARTUT 

 

Grande Gremin's Dark Hope For Future FI39891/12 

7 kk, tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan mukava narttupentu. Hyvät pään mittasuhteet, 

hyvä kuono-osa, kaunis huulikulma, oikea asentoiset korvat. Lupaava rintakehän vahvuus, lanteilla 

hieman tyttömäistä pituutta. Liikkuu edestä varsin löysin kyynärpäin, takaliikkeessä melko 

yhdenmukaiset ?(puuttuu sana). Oikein kiinnittynyt häntä. Kaunis karva & esiintyminen. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

 

Grande Gremin's Dark Dream FI39893/12 

7 kk, tasapainoinen mittasuhteiltaan. Pitkähkö narttupentu, oikeat pään mittasuhteet, vahva kuono-

osa, pienehköt tiiviit silmät. Erittäin hyvä rintakehän syvyys, kaunis alalinja, hyvä raajaluusto. 

Varsin yhdenmukaiset etuliikkeet, mutta tässä kehitysvaiheessa takakorkea. Kaunis väri, 

erinomainen esiintyminen. 

PEK2 KP 

 

JUNIORILUOKKA 

 

UROKSET 

 

Wallenstein von Menglada FI18451/12 

13 kk, mittasuhteiltaan oikea. Hyvin voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva uros. Rungon 

vahvuuteen nähden varsin massiivinen pää, pään mittasuhteet lähes oikeat, linjat ei riittävästi 

yhtenevät, kuononselkä on kyömy. Turhan roikkuvat huulet & luomet, oikein asettuneet korvat. 

Hyvä rintakehä syvyys, pituutta & tilavuutta toivoisin lisää. Hyvä säkä, jyrkkä lantio, liikkuu löysin 

kyynärpäin, kohtalaisen yhdensuuntaiset liikkeet. Arastelee käsittelyä. 

JUN T 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Vulpine's All American Boy To Fin FI55582/11 

20 kk, hyvänkokoinen mittasuhteiltaan oikea, kauniisti värittynyt harlekiinipoika. Oikeat pään 

mittasuhteet, kaunis huulikulma, korvat etsivät vielä asentoaan. Kaunis kaula, oikea rintakehän 

syvyys, vahvuutta saa tulla reilusti lisää, pysty olkavarsi, eturinta jää varsin puutteelliseksi, vielä 

voimakkaasti kuroutuva alalinja. Hyvä lantio, oikein kiinnittynyt häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, 

erinomainen lihaskunto, kaunis esiintyminen. 

NUO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 



Hyväkokoinen tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs uros. Kaunis pää, ilme, hyvä kaula, vahva 

rintakehä. Taapainoiset kulmaukset, hyvät suorat raajat, oikein kiinnittynyt häntä, hyvässä 

kunnossa. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Camilla FI19083/11 

Melkein 2 v, hyvänkokoinen narttu, jolla lanteella hivenen tyttömäistä pituutta. Oikeat päät 

mittasuhteet & -linjat, hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä säkä, erinomainen rintakehä, pysty 

etuosan rakenne, eturinta jää niukaksi. Liikkuu rodunomaisesti. 

NUO ERI1 SA PN3 VASERT 

 

C'mon Just So Chic FI40269/11 

20 kk, hyväkokoinen, mittasuhteiltaan oikea, elegantti narttu. Oikeat pään linjat, korvat turhan 

poskenmyötäiset. Elegantti kaula, hyvä säkä, oikea rintakehän syvyys, pituutta & vahvuutta tulisi 

olla enemmän. Turhan kuroutuva vatsalinja, riittävä raajaluusto. Rodunomaiset liikkeet. 

NUO ERI2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10 

2,5 v. Erinomaista rotutyyppiä edustava. Hyvän kokoinen mittasuhteiltaan oikea narttu. Erinomaiset 

pään mittasuhteet & -linjat, kaunis ilme, hyvä kaula, säkä. Erinomainen rintakehä, tasapainoiset 

kulmaukset. Rodunomaiset liikkeet, eriomainen sukupuolileima. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP 

 

Jättiläisen Valkyyria FI56913/08 

4 v. Mukavan kokoinen, narttumaisesti rakentunut. Oikeat pään mittasuhteet, linjat eivät täysin 

yhtenevät. Riittävästi kaulaa, hyvä rintakehän syvyys, pituutta tulisi olla enemmän. Lyhyt, 

pystyasentoinen olkavarsi, eturinta jää puutteelliseksi. Riittävä, suora raajaluusto, melko 

yhdensuuntaiset liikkeet. Turhan vaaleat silmät häiritsevät ilmettä.  

AVO EH2 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

Lähes 9 v. Tasapainoisesti rakentunut doggileidi, jolla lanteilla hiven tyttömäistä pituutta. Hyvä 

nartun pää, pienet tiivisluomiset silmät. Riittävästi huulia, erinomainen rintakehä, tasapainoiset 

kulmaukset. Hyvä häntä, liikkuu edestä hieman kerien. Hieno veteraani, erinomaisessa kunnossa. 

VET ERI1 SA PN2 ROP-VET 

 

Jättiläisen Istar B'Seba FI48298/04 

8 v. Tasapainoisesti rakentunut doggilady, jolla rungossa narttumaista pituutta. Oikealinjainen pää, 

turhan vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä rintakehä, riittävä raajaluusto. Esiintyy hieman 

vaivautuneesti, mutta liikkuu erinomaisesti, hieno vahva rouva. 

VET EH2 

 



 

Sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Lord Of The Ring FI50355/12 

9 kk. Hyvänkokoinen, tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea vahva juniori uros. Oikeat 

pään mittasuhteet, riittävästi oikeat linjat. Kaunis huulikulma, luomissa hiven löysyyttä. Hyvä 

kaula, säkä, rintakehän syvyys. Vahvuutta tulee iän myötä, turhan pysty etuosan rakenne, takaa 

rodunomaisesti kulmautunut. Hyvät raajat, liikkuu ikää ja rungon vahvuutta vastaavasti. Kaunis 

esiintyminen. 

JUN ERI1 SA PU2 VASERT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

17 kk. Tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea, vahva nuorukainen. Erinomainen pää, 

kaunis huulikulma, kaula, erinomainen rintakehän syvyys. Tasapainoiset kulmaukset, oikein 

kiinnittynyt häntä. Yhdensuuntaiset rodunomaiset liikkeet. 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Denim Danes Lars Levi Laestadius FI59925/10 

2v 2 kk. Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla valitettavan suora etuosan rakenne. 

Oikeat pään mittasuhteet & -linjat, riittävästi kaulaa, hyvä säkä, hyvä rintakehän syvyys. suora 

etuosan rakenne, seisoo etujalat ulospäin kääntyen. Liikkuu edestä kerien, kaunis esiintyminen. 

AVO EH2 

 

Genedda Rex Imperator FI55210/10 

2 v 3 kk. Hyvänkokoinen lantioltaan pitkänomainen uros, jolla valitettavan suora etuosan rakenne. 

Oikeat pään mittasuhteet & -linjat. Kaunis kaula, hyvä säkä, hyvä rintakehän syvyys, vahvuutta 

voisi olla enemmän. Etuosan rakenne liian suora, koira seisoo etujalat ulospäin kääntyen. Liikkuu 

kerien, kauniisti esitetty. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10 

2 v 3 kk. Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Oikea pään mittasuhteet & -linjat, reilut, 

lepattavat huulet. Hyvä kaula, rintakehän syvyys. Varsin suora & etuasentoinen etuosan rakenne, 

eturinta jää puutteelliseksi, koira seisoo etukäpälät hieman sivulle taipuneena. Ei tänään liikkeessä 

parhaimmillaan. 

VAL EH1 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 



Lha Danes Bohemia Pearl FI28327/12 

9 kk, viehättävä riehakas nuori neiti. Tasapainoisesti rakentunut narttumaiset mittasuhteet. Oikeat 

pään mittasuhteet, riittävästi oikeat linjat. Eloisat pennun korvat, hyvät huulet, kaunis kaula. Erittäin 

hyvä rintakehän syvyys, turhan pysty olkavarsi, muuten miellyttävä raajarakenne. Etuliikkeet 

hieman sidotut, takapotkua löytyy. Kiva tyttö! 

JUN ERI2 

 

Sovereigndane's Baby Bubbles FI43027/12 

15 kk. Juniorinarttu, jolla rungossa hiven turhaa pituutta. Oikeat pään mittasuhteet, laskeva 

kuononselkä, eloisat pentumaiset korvat. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, mutta rintakehä 

luonnollisesti tarvitsee lisää vahvuutta. Niukat, tasapainoiset kulmaukset, hyvät raajat, liikkuu takaa 

kinnerahtaasti, edestä pentumaisen löysästi, hyvällä askelpituudella. Kaunis esiintyminen. 

JUN ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Blue Hope FI40189/10 

AVO POISSA 

 

Opertunity's Blue Rose At C'mon FI46720/12 

2 v. Hyvänkokoinen, turhan pitkärunkoinen & kevyt rakenteinen narttu, jonka sininen väri ei ole 

aivan puhdas. Oikeat pään mittasuhteet, vahva kuono-osa, kaunis kaula. Riittävä rintakehän syvyys, 

vahvuutta tulisi olla enemmän. Liian suora etuosan rakenne, eturinta jää puutteelliseksi. Liikkuu 

hivenen epävakaasti. Kauniisti esitetty. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

3 v. Tasapainoisesti rakentunut sukupuolileimaltaan erinomainen narttu, jonka vatsalinja & nisät 

eivät ole palautuneet parhaimpaan näyttelykuntoon. Kaunisilmeinen nartun pää, tyylikäs 

tasapainoinen vahva runko, ilman liioiteltuja piirteitä. Tyylikkäät, rodunomaiset liikkeet, Hallittu 

arvokas esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Alder Glade's GM Darude FI38797/12 

PEN POISSA 

 

Alder Glade's GM Deja Vu FI38798/12 

PEN POISSA 

 

Edendane's William Shakespeare FI40179/12 



7 kk. Hyvänkokoinen, tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea urospentu. Erittäin lupaava 

pää, kaunis huulikulma, hyvä kaula, rintakehän syvyys. Tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset 

vahvat raajat, liikkuu luonnollisesti pentumaisesti, köyristää tässä vaiheessa hivenen selkäänsä. 

Kyynärpäissä löysyyttä, rintakehä vahvistunee siihen tukemaan. Energinen pentu! 

PEN2 KP 

 

Euro Power Finlandia FI35441/12 

8 kk. Hyvänkokoinen uros, jolla hivenen turhaa pituutta rungossa. Oikeat pään mittasuhteet, linjat 

riittävän oikeat. Kaunis kaula, hyvä rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut. Pennun tyypilliset 

liikkeet. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

Lyonhearts Virginia Gentleman WS41143506 

7 kk. Tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea urospentu, joka saa kasvaa vielä reilusti 

kokoa. Runkoon sopiva linjoiltaan oikea pää, kauniit tummat silmät, hyvä rintakehän syvyys, 

vahvuutta tarvitaan luonnollisesti lisää. Yhdensuuntaiset liikkeet pennun kokoon sopivalla 

askelpituudella. Kaunis esiintyminen. 

PEN3 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Alder Glade's Desiree Great-M FI38804/12 

PEN POISSA 

 

Alder Glade's Gm Diandra FI38803/12 

7 kk. Tasapainoisesti rakentunut tyttöpentu, jolla narttumaiset rungon mittasuhteet. Selkä 

sukupuolileima, kaunis tyttöpennun pää, kauniit tummat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula. Hyvä 

rintakehän syvyys, niukat tasapainoiset kulmaukset. Vaivattomat, miellyttävät liikkeet. 

PEN2 KP  

 

Euro Power Gogo Girl FI34935/12 

Lähes 8 kk. Kauniisti värittynyt, hyväkokoinen tyttöpentu, jolla nartun mittasuhteet, lanteella hiven 

turhaa pituutta. Lupaava kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, lupaava rintakehä, joka luonnollisesti 

saa vahvistua tukemaan eturaajoja. Tasapainoisesti kulmautunut, massiivinen raajaluusto. Liikkuu 

tässä vaiheessa pentumaisen löysästi edestä. Kaunis esiintyminen. 

PEN3 KP 

 

Lyonhearts Pretty Woman V Dogiwogin FI51269/12 

7,5 kk. Varsin hentorakenteinen, mittasuhteiltaan pitkä. Pitkä runko, runkoon sopiva tytön pää, 

kaunis huulikulma, turhan pystyasentoinen kaula. Hyvä säkä, oikea rintakehän syvyys, niukat 

kulmaukset. Pennun liikkeet, häntä elää yli selkälinjan. 

PEN4 

 

Wundervoll Bahira FI40254/12 

7 kk. Tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea tyttöpentu. Kaunis pää & ilme, kaunis 

kaula, lupaava rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät raajat. Lupaavat liikkeet, miellyttävä 

kokonaisuus. 

PEN1 KP ROP-PENTU 



 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Samuraiwood's Gran Turismo FI24741/12 

10 kk. Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea, luonnollisesti vielä kokoonsa kevyt uros. Pään 

mittasuhteet oikeat, linjat. Hyvä ilme, hyväasentoinen kaula, hyvä säkä. Rinnansyvyys hyvä, 

rodunomainen ylä- ja alalinja. Tasapainoiset kulmaukset, hulvaton nuorukainen joka liikkuu 

ajoittain jo varsin yhdensuuntaisesti. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alder Glade's Alonso FI47620/11 

18 kk. Kooltaan, mittasuhteiltaan erinomainen vahva nuorukainen. Hyvä pää & ilme, kaunis kaula. 

Erinomainen ylälinja, hyvä rintakehän syvyys, hyvät raajat. Liikkeet vakuuttavat rodunomaisilta. 

NUO ERI3 SA PU4 

 

Edendane's American Express FI42557/11 

18 kk. Vahva, mutta tyylikäs nuorukainen. Vahva, nuoren uroksen pää. Hyvä kaula, säkä, ylälinja, 

rintakehän syvyys. Kaunis eturinta, hyvät raajat, oikein kiinnittynyt hyvä häntä. Liikkuu 

rodunomaisesti. 

NUO ERI2 SA PU3 VASERT 

 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

21 kk. Vahva erityisen tyylikäs nuorukainen. Kauttaaltaan tasapainoisesti rakentunut. Hieno ilme, 

hieno runko, liikkuu upeasti! 

NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Dexter FI52796/07 

5 v. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoisesti rakentunut näyttävä uros, jolla valitettavan suora etuosa. 

Hieno pää, vasemalta P1 ylhäältä & alhaalta puuttuvat. Hieno kaula & säkä, hyvä rintakehän 

syvyys. Hyvä raajaluusto, kauniisti rakentunut takaosa, vaivattomat maatavoittavat liikkeet, esiintyy 

kuivassa kunnossa. 

AVO ERI2 SA 

 

Red Rublev Purple Rain FI42232/10 

2,5 v. Tasapainoisesti rakentunut uros, jolla voisi olla voimakkaampi sukupuolileima. Kokoon 

sopiva pää, kaunis huulikulma, hyvä kaula, erinomainen rintakehä. Hyvät raajat, liikkuu 

rotutyypillisesti. 

AVO ERI1 SA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Hagbard EJ41170/08 



4,5 v. Tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea, vahva uros. Hieno uroksen pää, kaunis 

kaula, hyvä säkä. Hieno rintakehä & eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu tyylikkäästi & 

vakuuttavasti. 

VAL ERI1 SA PU2 

 

Euro Power Diamond FI33987/10 

VAL POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Kiss For You FI37795/12 

11 kk. Tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla valitettavan suora etuosan 

rakenne. Kaunis pää & ilme, hyvä rintakehän syvyys, hyvät raajat. Selkeä sukupuolileima, 

pentumaisen pehmeät liikkeet, selkä elää ajoittain voimakkaasti. 

JUN ERI1 

 

Samuraiwood's Fazeriina FI22328/12 

11 kk. Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea juniori narttu, jolla valitettavan suora etuosan 

rakenne. Oikeat pään mittasuhteet & oikeat linjat. Kaunis kaula, rintakehän kokoon saa tulla reilusti 

lisää. Hyvä raajaluusto, liikkuu ajoittain melko yhdensuuntaisesti. 

JUN ERI2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's Gloria Great-M FI30044/09 

3,5 v. Tasapainoiseti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla turhan suora etuosan rakenne. 

Kaunisilmeinen, kokoon sopiva nartun pää, hyvä kaula, rintakehä, eturinta jää niukaksi. Hyvä 

raajaluusto, kauniisti rakentunut takaosa. Vaivattomat, maatavoittavat liikkeet. 

AVO ERI2 

 

Grand Fergo's Emerald FI20312/11 

2 v. Tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs narttu. Kaunis nartun pää, hyvä rintakehä, mutta eturinta 

jää niukaksi. Hyvä raajaluusto, kauniisti rakentunut takaosa. Liikkuu edestä hieman kerien, takaa 

ajoittain ahtaasti, mutta vaivattomasti. 

AVO ERI1 SA PN4 SERTI FI MVA 

 

Ritzypal's Evening Star FI29782/10 

3 v. Hieman lanteeltaan pitkä narttu, jolla lyhyt lantio. Pää vaikuttaa runkoon nähden pieneltä, ilme 

kaunis. Hyvä rintakehän syvyys, niukat kulmaukset. Liikkuu vaivattomasti, miellyttävä 

esiintyminen. 

AVO EH3 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Runaway Bride FI48908/09 

3,5 v. Tasapainoisesti rakentunut, erinomaista rotutyyppiä edustava narttu. Kaunis nartun pää, 

luomet saisi olla tiiviimmät, erinomaiset huulet. Hyvä rintakehä, etuosa voisi olla paremmin 

kulmautunut. Liikkeessä ei ihan parhaimmillaan. 



VAL ERI2 SA PN2 

 

Euro Power Cicciolina FI53356/09 

Lähes 4v. Tyylikäs vahva narttu. Vahva mallikas nartun pää, kaunis ilme. Kauttaaltaan erinomainen 

runko, luonnollinen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Vaivattomat liikkeet, tyylikäs esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

Samuraiwood's Esprit Girl FI51248/10 

2,5 v. Kauniisti värittynyt, kauttaaltaan tasapainoisesti rakentunut, selkeä sukupuolileima. 

Mallikelpoinen pää, pienet tiivisluomiset silmät. Erinomainen rintakehä, pystyhkö olkavarsi, 

eturinta jää niukaksi. Kauniisti rakentunut takaosa, hieno lihaskunto. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, mutta löysin kyynärpäin. Tyylikäs kokonaisuus. 

VAL ERI3 SA PN3 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Edendane's 

4 eri yhdistelmää, 3 urosta + 1 narttu. Erinomaisia rotunsa edustajia, joilla on hienot mittasuhteet ja 

tasapainoinen rakenne. Kaikilla kauniit päät, erinomaiset ilmeet. Tasapainoiset liikkeet. Paljon 

onnea kasvattajalle! 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV. 

 

 


