
18.8.2013 Heinola 

tuomari: Hilkka Salohalla 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Samuraiwood's Harley Davidson FI17380/13 

Erittäin lupaava ja tasapainoinen pentu. Kaunis pää, kaula ja ylälinja. Hyvät etukulmaukset ja 

takakulmaukset, erinomainen luusto ja käpälät. Hyvin karvapeite ja väritys, ikäisekseen 

erinomainen runko. Tasapainoiset pennun liikkeet. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

AVOINLUOKKA 

 

Giant Dane's Cordial Cadet FI41279/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen riittävän kehittynyt. Hyvä purenta, hieman 

avonaiset silmäluomet, hieman takaluisu kallo, hyvä huulikulma, hyvät korvat. Riittävä kaula ja 

hyvä säkä, pysty olkavarsi. Hyvät takakulmaukset, riittävä eturinta ja rintakehän pituus, mutta voisi 

olla hieman tilavampi. Hyvä karvapeite. Liikkuu hieman löysin kyynärpäin, muuten hyvin. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Sopivan voimakas uros. Hyvät päänlinjat ja huulikulma, 

hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvä 

luusto. Oikein kulmautunut, hyvä karva ja väritys. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten erittäin 

hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

Oikean kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hieman takaluisu kallo, hyvä purenta, silmät ja korvat, 

hieman runsaat huulet. Hyvä kaula ja säkä, ylälinja voisi olla parempi, hieman luisu lantio. Riittävä 

eturinta, vahva runko, pysty olkavarsi. Hyvät takakulmaukset, luusto voisi olla hieman 

voimakkaampi ja käpälät tiiviimmät. Liikkuu kovin löysästi edestä, voimattomalla askeleella. 

VAL ERI2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu. Hyvä purenta, 

hieman syvällä sijaitsevat silmät, hyvät korvat, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, hyvä säkä ja 

ylälinja, hieman pysty olkavarsi. Hyvät takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, väri saa hieman 

puhdistua. Liikkuu vielä hieman löysästi, mutta tasapainoisesti. 

JUN ERI1 



 

NUORTENLUOKKA 

 

Grandman's Sunshine FI35813/12 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hyvä purenta ja silmät, hieman runsaat huulet, hyvät päänlinjat. 

Hyvä kaula, riittävän viisto, mutta hieman lyhyt lapa, pysty olkavarsi ja ulkonevat kyynärpäät. 

Riittävät takakulmaukset, ikäisekseen riittävä eturinta, rintakehä voisi olla pidempi. Riittävä luusto, 

erinomaiset käpälät. Liikkuu löysin kyynärpäin, takaa hyvin, sivuliike saisi olla vakaampi ja ylälinja 

liikkeessä parempi. 

NUO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Alder Glade's Amelie FI47625/11 

Oikean kokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu. Hyvät pään linjat ja riittävä huulikulma, hyvä 

purenta, hieman syvällä sijaitsevat silmät, hyvät korvat. Riittävä kaula, hyvä säkä ja ylälinja, hyvä 

eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja 

käpälät, liikkuu hyvin. 

VAL ERI3 

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Hyvät pään linjat, hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät, hyvin 

kulmautunut, liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 SA PN3 

 

Edendane's Pirate's Gold FI32929/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva narttu. Kaunis nartun pää, hyvä purenta, silmät ja 

korvat, hyvä huulikulma. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, hieman pysty 

olkavarsi. Erinomaiset takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karvapeite, liikkuu erittäin 

hyvin. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Alder Glade's Dearie FI35391/05 

8 v. erittäin hyvin säilynyt veteraani, hyvät pään linjat, hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, 

erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvät etukulmaukset samoin takana. kokoon sopiva luusto, hyvät 

käpälät, erinomaiset liikkeet, kaikki kunnia omistajalle. 

VET ERI1 SA PN2 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Edendane's 

4 eri yhdistelmästä koostuva, erittäin tasainen kasvattajaluokka. Koirilla erinomaiset kakenteet ja 

liikkeet. Onnittelut erinomaisesta kasvatustyöstä. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV. 

 

 

 



musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Ignatius Cover Story FI50224/11 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, mutta kallo voisi 

olla tasaisempi, hieman runsaat huulet. Hyvä kaula ja säkä, vielä hieman köyry lanne ja jyrkkä 

lantio. Hyvä luusto ja käpälät, niukat etukulmaukset, riittävät takana. Liikkuu leveästi edestä ja 

astuu ajoittain ristiin takaa, sivuliike ok. 

NUO EH2 

 

Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla hyvä purenta, 

kauniit silmät ja hyvät silmät, hieman runsaat huulet. Kaunis kaula ja hyvä säkä, ikäisekseen riittävä 

eturinta, mutta rintakehä saa vielä kehittyä. Erinomainen luusto ja käpälät, hyvä väri. Liikkuu 

muuten hyvin, mutta taka-askel on hieman lyhyt ja häntä nousee sekä on hieman takakorkea 

liikkeessä. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Figaro V Grande Oak's Von Adamantium FI59699/11 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, Hyvät pään linjat, hieman runsaat huulet ja silmäluomet 

voisi olla tiiviimmät, hyvät korvat ja purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hieman kapea 

rintakehä. Riittävät etukulmaukset, riittävät takaa. Hyvä luusto, erinomaiset liikkeet. 

AVO ERI1 

 

Grandisons I'Want It All SE48391/2011 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea uros, jolla hieman kapea kuono ja ... , hyvä purenta ja silmät. 

Hyvä kaula ja säkä, hieman luisu lantio. Eturinta voisi olla hieman voimakkaampi, riittävä rinnan 

syvyys, hyvä luusto ja käpälät. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin epävakaasti 

takaa ja löysästi edestä ja sivuaskel saisi olla pidempi. 

AVO EH4 

 

Jättiläisen Xalmiakki FI40747/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hyvät pään linjat, hyvä huulikulma, hyvä purenta, vaaleat silmät 

ja korvat voisivat olla paremmat. Hyvä kaula ja ylälinja, hieman pitkä lanne, hyvä eturinta ja 

rintakehä. Hyvät etukulmaukset, niukat takana, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu varsin hyvin. 

AVO ERI2 

 

Piistar Geronimo FI26607/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Riittävän vahva uros, jonka pään linjat saisi olla 

yhdensuuntaisemmat, hieman puutteellinen huulikulma, hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä, hieman 

laskeva lantio, riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät, pohjaväri saisi olla puhtaampi. 

Liikkuu kovin löysästi edestä, hyvällä askeleella. Ylälinja liikkeessä saisi olla parempi. 

AVO EH3 

 

VALIOLUOKKA 



 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Komea uros, jolla kaunis pää, hyvä purenta, erinomaiset 

silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula ja kaunis ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä. Riittävät 

etukulmaukset, hyvät takana. Erinomainen luusto ja käpälät. Liikkuu hieman löysästi edestä, 

muuten hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Rivercrest George Clooney FI60196/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Vahva uros, hyvä purenta, silmät ja korvat, hieman 

kyömy kuononselkä. Hyvä kaula ja säkä & ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, hieman 

pysty olkavarsi. Voimakas kinnerkulma, riittävä luusto. Liikkuu hyvin, mutta ylälinja liikkeessä 

hieman takakorkea. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

Sorbus Intermedia Floyd-Forrest EST04026/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, uros jolla raskas kallo ja runsaat huulet. Hyvä kaula ja säkä, 

hieman köyry lanne ja alaskiinnittynyt häntä. Hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, niukat 

etukulmaukset, samoin takana. Hyvät käpälät, hyvä väritys. Liikkuu löysästi edestä ja lyhyellä 

askeleella ja ylälinja tulisi olla suorempi liikkeessä. 

VAL EH3 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Denim Danes Dracula FI45390/04 

9 v. veteraani, joka vielä varsin hyvässä kunnossa. Erinomaiset silmät, hyvät korvat, ikä näkyy 

purennassa. Kaunis kaula ja säkä, riittävä eturinta ja rintakehä, luusto voisi olla hieman 

voimakkaampi. Suora olkavarsi, voimakkaat takakulmaukset, ikä näkyy voimakkaasti kovin 

liikkeessä, jotka ovat hyvin epävakaat etenkin takaa. liikkeitä on mahdoton arvostella. 

VET EVA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grand Oak's Honey Rider FI46121/12 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, vielä hyvin kesken kehityksen oleva narttu. Hyvä pää, purenta ja 

silmät + korvat. Hyvä kaula ja säkä, mutta selkä saisi olla huomattavasti tiiviimpi. Riittävä eturinta 

ja luusto, hyvät kulmaukset ja käpälät. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä, epävakaasti takaa. 

tasapainoisella sivuaskeleella, häntä nousee liikaa liikkeessä. 

JUN EH1 

 

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12 

Hyvin ujostellen esiintyvä, kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea narttu. Hyvä purenta, silmäluomien 

tulisi olla tiiviimmät, hyvät korvat, kaula ja säkä, hyvä selkä. Ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä, 

hyvä luusto ja erinomaiset käpälät, riittävät etukulmaukset, hyvät takana. Liikkuu löysästi edestä, 

kinnerahtaasti takaa, hyvällä sivuaskeleella. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 



 

Doggidanes Black Baby FI40501/12 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu. Hyvät pään linjat, hyvä 

purenta, hyvät, mutta turhan vaaleat silmät, hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä 

eturinta ja rintakehä, hieman niukat kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hieman löysästi 

edestä, muuten hyvin. 

NUO ERI1 

 

Doggimainen Maire FI14146/12 

NUO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grandisons I'm Not Your Honey SE48385/2011 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla hyvät pään linjat, hyvä purenta, hyvät silmät, 

mutta korvat voisi olla paremmat. Riittävä kaula, hyvä säkä ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä 

rintakehä. Hyvät etukulmaukset samoin takana. Hieman luisu lantio, hyvä luusto., liikkuu erittäin 

ahtaasti takaa, löysästi edestä, hyvällä sivuaskeleella. 

VAL EH2 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva narttu. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, 

hieman takaluisu kallo, hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja 

rintakehä, hyvä luusto ja erinomaiset käpälät. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. 

Liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa, riittävällä askeleella. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

Sorbus Intermedia Faforiit EST04029/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla hyvät pään linjat, hyvä purenta, erinomaiset silmät ja 

korvat. Hyvä kaula ja säkä, riittävä eturinta, lyhyt rintakehä, riittävät etukulmaukset, mutta takaosa 

on kovin suora ja voimaton. Köyristää lannetta, lyhyt luisu lantio ja alaskiinnittynyt häntä. liikkuu 

varsin hyvin edestä ja takaa, mutta erittäin lyhyellä taka-askeleella, raajat jäävät rungon alla ja 

pitäisi olla tasaisempi ylälinja. 

VAL H 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Catapha's Winner-X FI42315/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. 8 v hyvin säilynyt veteraani. Hyvä purenta, hyvät silmät, haja-

asentoiset korvat. Hyvä kaula ja säkä, riittävät etukulmaukset, voimakkaat takana. Eturinta voisi 

olla täyteläisempi, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä luusto, käpälät, liikkuu hyvin. 

VET ERI1 SA PN1 SERTI VSP ROP-VET 

 

Jättiläisen Hyacint Hebe FI2205804 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, 9 v veteraani. Hieman raskaskalloinen pää, hyvä purenta, hyvät 

silmät, lyhyt hieman paksu kaula. Hyvä selkälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä, luusto voisi 

olla hieman voimakkaampi. Ikä näkyy erityisesti takaraajojen lihaksistossa, liikkuu kuitenkin varsin 

hyvin. 

VET EH2 

 



sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Lord Of The Ring FI50355/12 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Hieman takaluisu kallo ja silmäluomien tulisi olla 

tiiviimmät ja hyvä purenta ja korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja, riittävä eturinta ja hyvä 

rintakehä, hyvä luusto ja käpälät, erinomaiset liikkeet. 

JUN ERI2 

 

Doggimainen Kalevalan Väinämöine FI48366/12 

1 v, mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla tyylikäs pää, hyvä purenta, kauniit silmät, hyvät korvat. 

Hyvä kaula ja ylälinja, vielä puutteellinen eturinta ja rinnan syvyys. Kokoon sopiva luusto, hyvät 

käpälät, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana, erinomaiset liikkeet. 

JUN ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Hyvä pään linjat, purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja 

ylälinja, hyvä eturinta ja runko, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät, väri voisi olla 

hieman puhtaampi, liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

Sekila's Charming Danemania Fi10816/12 

Hieman korkearaajainen, kookas uros. Hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja säkä. Hieman 

luisu lantio, hyvin niukat etukulmaukset samoin takana. Eturinta saisi olla voimakkaampi ja 

rintakehä pidempi, riittävä luusto, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin takaa, hyvin epävakaasti ja 

korkealla etuaskeleella, taka-askel on lyhyt ja takaraajat jäävät rungon alle. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Pää saisi olla hieman pidempi, voimakas otsapenger, hyvä 

purenta, silmäluomet kiertyvät sisään silmäkulmista (rulla). Hyvät korvat, riittävä kaula, hyvä 

ylälinja, niukat kulmaukset edessä ja takana. Riittävä luusto, hyvät käpälät, riittävä eturinta ja 

rintakehä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, löysästi edestä, sivuaskel saisi olla pidempi. 

VAL HYL 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Lha Danes Bohemia Pearl FI28327/12 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Sopivan voimakas narttu, jolla hyvä pää, purenta, silmät ja 

korvat. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä. Oikein kulmautuneet raajat, liikkuu 

hieman lyhyellä askeleella, muuten hyvin. 



JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, sopivan voimakas narttu. Hyvät pään linjat, purenta, silmät, 

korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät, hieman 

pysty olkavarsi, riittävät takakulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten hyvin. Ylälinja 

saisi olla liikkeessä vakaampi. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

 

 

 

 


