
Helsinki 25.5.2008 

 

tuomari: Monica Stavenborg, Ruotsi  

 

keltainen – tiikerijuovainen  

 

junioriluokka  

 

Edendane´s Jolly Roger FI32928/07 

Erinomainen tyyppi, tasapainoinen, 12 kuukautta vanha uros, miellyttävä pää, hyvä kaula, jo hyvin 

kehittynyt eturinta ja rintakehä, erinomainen ylälinja, riittävät kulmaukset, liikkuu ikäisekseen 

erinomaisesti, hyvin esitetty. 

JUN ERI1 PU3 VASERT 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08  

Erinomainen tyyppi, jo hyvin kehittynyt junioriuros, miellyttävä maskuliininen pää, hyvä kaula, 

vielä hieman pehmeä ylälinja, riittävä rintakehä, riittävät kulmaukset edessä ja takana, liikkuu 

erinomaisen vetävällä askeleella, hyvin esitetty. 

JUN ERI2  

 

nuortenluokka  

 

Double D Daynakin Goldsmith FI52108/07 

Tasapainoinen nuori uros joka esitetään hieman tukevassa kunnossa, miellyttävä pää, riittävä kaula, 

hyvin kehittynyt rintakehä, erinomainen ylälinja, hyvät kulmaukset sekä takana että edessä, liikkuu 

vielä hieman jäykästi edestä, hyvin esitetty.  

NUO ERI2 PU4 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

Voimakas nuori uros jolla ihastuttava väri, maskuliininen pää, voimakas kaula, hyvin kehittynyt 

rintakehä, hyvä ylälinja, seisoo tukevasti jaloillaan, riittävät kulmaukset, liikkuu vielä hieman 

pentumaisesti, hyvin esitetty.  

NUO ERI1 PU2 SERTI VACA 

 

Genedda Ens Entium FI52063/06 

Kauniisti juovittunut tiikerijuovainen nuori uros, voimakas pää, pitkä kaula, vielä kehittymätön 

rintakehä, hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset takana ja edessä, liikkeiden tarvitsee vakautua 

varsinkin edessä, hyvin esitetty. 

NUO EH3 

 

avoinluokka  

 

Love-Dane´s Åthello FI47616/05 

AVO POISSA 

 

valioluokka  

 

Alder Glade´s Dave 35387/05 

VAL POISSA 

 



Edendane´s Henry Higgins FI37095/03 

Voimakas keltainen valiouros jolla ihastuttava rotutyypillinen pää, pitkä kaula, hyvin kehittynyt 

eturinta ja rintakehä, erinomainen ylälinja, tosin haluaisin hänet hieman lyhempänä, hyvät 

kulmaukset, liikunnassa tulisi olla hieman enemmän työntöä, erittäin hyvin esitetty.  

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

Love-Dane´s Victory of North FI16372/03 

VAL POISSA 

 

nartut 

 

junioriluokka  

 

Edendane´s Pirate´s Gold FI32929/07 

Erinomainen tyyppi, tasapainoinen juniorinarttu jolla kaunis feminiininen pää, erinomainen kaula ja 

ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, riittävät kulmaukset, liikkuu mukavasti, erittäin 

hyvin esitetty. 

JUN ERI1 PN4 SERTI (ROP-JUNIORI)  

 

Edendane´s Tia Dalma FI32932/07 

Erinomainen tyyppi, ihastuttava rotutyypillinen pää, erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä, vielä 

hieman pehmeä ylälinja, hyvät kulmaukset takana ja edessä, liikkuu mukavasti mutta tarvitsee 

tasapainottua edestä, hyvin esitetty.  

JUN ERI2 VASERT 

 

Euro Power Big Love FI17136/07 

Vielä hieman pentumainen juniorinarttu, kaunis väritys, erinomainen ryhti, hyvä kaulanpituus, vielä 

kapea rintakehä ja tarvitsee enemmän eturintaa ja rinnansyvyyttä, hyvä ylälinja, niukasti 

kulmautunut, liikkuu vielä pentumaisesti, esiintyy hyvin silloin kun haluaa.  

JUN H 

 

Hotpoint´s Your The Dream FI51804/07 

Erinomainen tyyppi, feminiininen pää, johon toivoisin tummemman silmienvärin, hyvä 

kaulanpituus ja ylälinja, riittävä rinnansyvyys mutta tarvitsee enemmän eturintaa, liikkuu hyvin, 

erittäin hyvin esitetty.  

JUN ERI3  

 

nuortenluokka  

 

Ritzypal´s Cool Mystery FI48830/06 

NUO POISSA 

 

avoinluokka  

 

Wilhelmiinan Ör-Wökki 46772/05 

AVO POISSA 

 

valioluokka  

 

Edendane´s Audrey Hepburn FI37098/03 



Erinomainen yleisvaikutelma, kaunis rotutyypillinen pää, erinomainen kaula, eturinta ja rintakehän 

syvyys, kaunisylälinja, erinomaiset kulmaukset takana ja edessä, liikkuu hyvin silloin kun emäntä ei 

juokse liian lujaa, erittäin hyvin esitetty.  

VAL ERI2 PN2 VACA  

 

Edendane´s Fortune Teller FI14449/06 

Keltainen narttu jolla on ihastuttava väri, feminiininen miellyttävä pää, kaunis kaula, hyvin 

kehittynyt rintakehä, hyvä ylälinja joka voisi olla hieman kiinteämpi, riittävät kulmaukset takana ja 

edessä, vanha vamma häiritsee hännän asentoa, liikkuu hyvällä draivilla, hyvin esitetty.  

VAL ERI3 

 

Edendane´s My Fair Lady FI37097/03 

Ihastuttava tyyppi, joka on täynnä rotutyypillisiä yksityiskohtia, kaunis feminiininen pää, 

erinomainen ryhti, kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä, erinomaiset kulmaukset, liikkuu 

erinomaisesti, Erinomainen rotunsa edustaja!  

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP  

 

veteraaniluokka  

 

Dogiwogin Laodicea FI37250/99 

Erinomaista tyyppiä oleva, melkein 9 -vuotta vanha veteraaninarttu, kaunis feminiininen pää, kaunis 

kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, erinomaiset kulmaukset, vasta liikkeessä koiran ikä paljastuu, 

erittäin hyvin esitetty, onnittelut omistajalle kauniista veteraanista! 

VET ERI1 ROP-VET  

 

kasvattajaluokka  

 

Kennel Edendane´s 

Erittäin yhtenäinen ryhmä, joilla kauniit rotutyypilliset päät, ryhdit ja voimakkaat rungot, 

erinomaiset värit, kaikilla voimakkaat liikkeet, onnittelut kasvattajalle tästä erinomaisesta ryhmästä! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

musta – harlekiini 

 

junioriluokka  

 

Danemanian Quality Perfect FI28104/07 

JUN POISSA 

 

Rainmaster´s Vito Corleone FI52893/07 

Lupaava harlekiini juniori joka vielä näyttää jalkavalta, erinomainen ryhti, kauniisti muotoutunut 

pää, hyvä kaula ja ylälinja, haluaisin hieman lyhemmän rungon ja paremmin kehittyneen 

rintakehän, liikkuu hyvällä joustavalla askeleella, hyvä väri ja kirkas valkoinen pohjaväri, hyvin 

esitetty, mukava luonne.  

JUN EH1 

 

nuortenluokka  

 

Genedda De Improviso 44434/07 



Uros jolla eriomainen musta väri, maskuliininen pää jossa silmät voisivat olla tummemmat, hyvä 

kaulanpituus, hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä ylälinja, hieman niukasti kulmautunut takaa ja 

edestä, liikkuu hyvin kuitenkin hieman korkea häntä, hyvin esitetty.  

NUO ERI1 PU2 SERTI VACA  

 

Megappon Larderello 41830/06 

Voimakas manttelivärinen uros jolla erittäin maskuliininen pää, hyvät silmät, voimakas uros , vielä 

ei täysin vakaa ylälinja ja lantio saisi olla hieman parempi, riittävä rintakehän syvyys, riittävät 

kulmaukset edessä, niukasti kulmautunut takaa, liikkuu voimakkaalla askeleella, tarvitsee 

tasapainottua luonteeltaan, hyvin esitetty.  

NUO H  

 

avoinluokka  

 

Mi´havana Bodom Minnas17742/06 

2-vutta vanha harlekiiniuros joka edelleen antaa pentumaisen vaikutelman, haluaisin 

maskuliinisemman pään, erinomaiset silmät, hyvä kaula, tarvitsee enemmän tilavuutta ja syvyyttä 

rintakehään, hieman pyöreä ylälinja, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, haluaisin 

lyhemmän rungon, liikkuu erinomaisen joustavalla askeleella, harlekiiniväri ok.  

AVO H  

 

Pekka On Nimeni V.´t Buitengebeuren FI47223/03 

5-vuotta vanha harlekiiniuros jolla erittäin maskuliininen pää, kauniit silmät, hyvä ryhti, voimakas 

runko, selän loppuosa  saisi olla parempi, etuasentoiset lavat, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi 

takaa, toivoisin paljon paremman työnnön varsinkin takajalkojen liikkeeseen, liikkuu 

huolimattomasti edestä, hyvä harlekiiniläiskitys, hyvin esitetty seisoessa.  

AVO EH1  

 

Blockbuster von Shöntal 24334/03 

Voimakas harlekiiniuros jolla erinomainen väri, maskuliininen pää, kauniit silmät, hyvä kaula ja 

ryhti, hyvä ylälinja, hyvin muodostunut rintakehä, riittävät kulmaukset takana ja edessä, liikkuu 

hyvällä askelpituudella, mutta hieman kapeasti edestä, erittäin hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PU1 CACIB ROP  

 

Catapha´s Thunder Bruno FI30064/04 

Lakanmusta valiouros, maskuliininen pää, hyvä ryhti ja kaulalinja, hyvin kehittynyt rintakehä, 

toivoisin hieman lyhemmän rungon, hyvä selkälinja, riittävät kulmaukset sekä takana että edessä, 

liikkuu ok, hyvin esitetty.  

VAK ERI2 PU3 

 

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05 

Kompakti uros, halusin päähän paremman sukupuolileiman, voimakas kaula, rungon vahvuus ei 

ihan sovi jalkoihin, riittävät kulmaukset takana, niukat edessä, liikkuu usein peitsaten mutta välillä 

ok, minulle tällä harlekiinilla on liian monta keltaista läiskää.  

VAL H  

 

Ozaenas Lovejoy FI17909/05 

Voimakas harlekiiniuros jolla hyvä läiskitys, haluaisin hieman jalomman pään ja täyteläisemmän 

kuono-osan, hyvä kaula, hyvin muodostunut rintakehä, hyvä ylälinja, voisi olla myöskin lyhyempi, 



hieman niukasti kulmautunut edestä, melko niukasti kulmautunut takaa, liikkuu erinomaisen 

joustavasti.  

VAL ERI3 PU4 

 

nartut  

     

junioriluokka  

 

Genedda Femina Summa FI48049/07 

10-kuukautta vanha juniori, joka on vielä kovin pentumainen. rodunomainen pää, hyvä kaulalinja, 

riittävästi kehittynyt rintakehä, hyvä ylälinja halutessaan, seisoessa hieman pehmeyttä, hyvin 

kulmautunut, vaikea tuomaroida liikkeessä koska on tottumaton, haluaisin paremman 

harlekiiniläiskityksen, tarvitsee kehäkoulutusta.  

JUN H  

 

Gwendy Von Tom Brook FI48666/07 

JUN POISSA 

 

Ozaenas Oops Mi Havanna  

11-kuukautta vanha harlekiininarttu jolla hyvä väri, rodunomainen pää, hyvä kaula, ylälinja ok, 

riittävät kulmaukset takana ja edessä, vielä hieman kehittymätön rungosta ja tarvitsee lisää täytettä, 

liikkuu erinomaisella työnnöllä ja askelpituudella, hyvin esitetty.  

JUN EH1 

 

nuortenluokka  

 

Jättiläisen Magnolia FI37702/06 

Narttu jolla todella kaunis harlekiiniväri, valitettavasti täysin rotutyypitön pää, liian kapea kuono-

osa, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä ikäisekseen, hieman niukasti kulmautunut 

edestä, riittävästi takaa, liikkuu ok, karkea häntä jossa aivan liikaa karvoitusta, palkintosija johtuu 

päästä.  

NUO H    

 

Ozaenas Nougat 54548/06 

Voimakas harlekiininarttu jolla ok väri, feminiininen pää, hyvät silmät, erinomainen kaulanpituus, 

kaunis ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä, riittävät kulmaukset edessä ja takana, liikkuu 

ihastuttavalla työnnöllä, hyvin esitetty.  

NUO ERI1 PN2 SERTI VACA 

 

avoinluokka 

 

Billy Jean Quincy Etc 35671/07 

Voimakas harlekiininarttu jolla voimakas pää, hyvät silmät, erinomainen kaula, täyteläinen runko, 

hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, liikkuu hyvällä askelpituudella ja työnnöllä. 

erittäin hyvin esitetty, iloinen häntä.  

AVO ERI1 PN4  

 

valioluokka  

 

Bonel Sa´idee Dogiwogin FI24283/04 



Lakanmusta narttu jolla hyvä koko, feminiininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt 

runko, hyvät kulmaukset edessä ja takana, liikkuu hyvin mutta voisi omata enemmän työntöä, 

erittäin hyvin esitetty. 

VAL ERI3 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

VAL POISSA 

 

Genedda Zymphatic Alien FI38594/05 

Harlekiininarttu jolla voisi olla hieman puhtaampi pohjaväri, hyvä koko, feminiininen pää jossa 

voisi olla hieman voimakkaampi otsapenger, erinomainen kaula, rintakehä ja ylälinja, erinomaiset 

kulmaukset, liikkuu hyvin sivusta, mutta pihtikinttuisesti takaa, hyvin esitetty.  

VAL ERI2 PU3 

 

Ozaena´s Liquid Hope FI17908/05 

Erinomainen tyyppi, feminiininen miellyttävä pää, pitkä kaunis kaula, hyvin kehittynyt rintakehä, 

ylälinja voisi olla hieman tiiviimpi, riittävät kulmaukset sekä takana että edessä, erittäin kauniisti 

läiskittynyt tuomarin puolelta, hyvin esitetty.  

VAL ERI1 PN1 CACIB VSP    

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Ozaenas 

Harlekiiniryhmä, jossa 4 hyvin läiskittynyttä yksilöä eri ikäluokista, yhteneväiset hyvät pääntyypit, 

hyvin kehittyneet rungot ikäisikseen, kaikilla hyvät luustot ja käpälät, onnittelut hienosta 

kasvattajaryhmästä.  

KASV1 KP ROP-KASV 

 

 

sininen  

 

urokset  

 

junioriluokka  

 

Bonel Zardoz 46710/07 

Sininen junioriuros jolla erinomainen väri ja karvanlaatu, vielä hieman pentumainen pää jossa 

otsapenger tulisi olla paremmin esillä, hyvä kaulanpituus, hyvin kehittynyt rintakehä ikäisekseen, 

erinomainen ylälinja, vielä hieman niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, liikkuu vielä 

hieman pentumaisesti, hyvin esitetty seisoessa.  

JUN ERI2 PU2 VASERTI 

 

Denim Danes Johnny Cash FI11942/08 

Sininen junioriuros jolla kaunis väri, hyvä tyyppi, maskuliininen pää, ei valitettavasti salli tarkistaa 

purentaa, riittävän kehittynyt rintakehä ikäisekseen, hyvä ylälinja mutta vielä hieman pitkä runko, 

riittävät kulmaukset sekä takana että edessä, liikkuu hyvällä askelpituudella ja työnnöllä, oikea 

purenta (tuomari sai tarkastaa sen myöhemmin), tarvitsee kehäharjoitusta. 

JUN ERI1 PU1 SERT VSP 

 

nuortenluokka 



 

Alexander FI33455/07 

Vielä hyvin pentumainen hieman epävarma  nuori uros, hyvä pääntyyppi, toivoisin hieman 

tummemmat silmät, riittävä kaula, riittävästi kehittynyt rintakehä ikäisekseen, ylälinja ok mutta 

voisi olla hieman lyhempi runko, niukasti kulmautunut takaa ja edestä, hieman vaikea tuomaroida 

liikkeitä koska on tottumaton, on tänään vähän liian hoikassa kunnossa.   

NUO EH1 

 

valioluokka 

 

Genedda Absit Invidia FI33455/07 

VAL POISSA 

 

Genedda Communis Sensus FI16211/06 

VAL POISSA 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Denim Danes Jazzy Juliette FI11946/08 

Leikkisä juniorinarttu jolla kaunis sininen väri, feminiininen pää, riittävä kaula, hyvin kehittynyt 

rintakehä ikäisekseen, ylälinja ok, vielä hieman pitkä lanne, riittävästi kulmautunut takaa ja edestä, 

vaikea arvostella liikkeitä koska on tottumaton, tarvitsee lisää kehäharjoitusta.  

JUN EH3 

 

Denim Danes Jolie Jolene FI11948/08 

Sininen narttu jolla kaunis väri, esitetään hieman huonossa lihaskunnossa, feminiininen kaunis pää, 

hyvä kaula ja ryhti, erinomainen ylälinja, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana, liikkuu hyvin 

sivulta, mutta vielä hieman löysästi edestä, hyvin esitetty.  

JUN ERI2 PN2 VASERTI 

 

Genedda Genius Loci FI46330/07 

Sininen narttu jolla voisi olla syvempi sininen väri, elegantti feminiininen pää, sopiva kaulanpituus, 

ei vielä täysin tiivis selkälinja, riittävästi kulmautunut sekä takaa että edestä, liikkuu ok, hyvin 

esitetty. 

JUN EH4 

 

Herdolf Edoran Drey´auc FI46568/07 

Sininen narttu jolla hyvä väri, feminiininen pää jossa ilmettä häiritsee punaiset vilkkuluomet, hyvä 

kaulanpituus ja ryhti, hyvin kehittynyt runko, ei vielä täysin tiivis ylälinja, riittävät kulmaukset 

edessä, hieman niukat takana, liikkuu hyvin kun haluaa, hyvin esitetty. 

JUN ERI1 PN1 SERTI ROP (ROP-JUNIORI)  

 

Saradane´s Invinsible Love FI27801/07 

Vielä hieman ujo sininen narttu, hyvä väri, feminiininen pää jossa ilmettä häiritsee hieman punaiset 

vilkkuluomet, riittävä kaula, hyvä rintakehä ikäisekseen, tänään selkälinja täysin ok, taipumus 

ylirakentumiseen, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana, liikkuu mukavasti kun haluaa, hyvin 

esitetty.  

JUN EH 



 

nuortenluokka  

 

Herdolf Harmony Cradle 47233/06 

Sininen nuori narttu, joka tänään antaa hieman ilmavan vaikutelman, pitkä feminiininen pää jossa 

voisi olla hiemn syvempi kuono-osa, kaunis pää, hyvä ryhti, riittävä rintakehä ikäisekseen, ylälinja 

ok, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvällä askelpituudella, tarvitsee saada lisää 

substanssia.  

NUO EH1 

 

avoinluokka  

 

Bonel Xara FI21090/06 

Substantikas sininen narttu jolla tänään ei ole paras mahdollinen väri, feminiininen rodunomainen 

pää, ilmettä häiritsee hieman silmäongelma, vahva pitkä kaula, hyvin kehittynyt rintakehä, ei täysin 

kiinteä selkälinja, riittävät kulmaukset edessä, hieman niukat takana, liikkuu hyvällä 

askelpituudella, hyvin esitetty.  

AVO EH1 

 

valioluokka  

 

Bonel Pilleriini 45451/02 

VAL POISSA 

 

Bonel Victoria 46546/05 

Sininen narttu jolla pitäisi olla jalompi pää, hyvä ilme, voimakas kaula, hyvin kehittynyt 

tasapainoinen runko, riittävästi kulmautunut, takaa ja edestä, liikkuu hyvällä työnnöllä, erittäin 

hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PN3 CACIB 

 

Genedda X-tra Terrestial FI35985/03 

Vahva sininen narttu, joka tänään on ilman karvapeitettä, useat karvattomat kohdat muuttavat 

väritystä, feminiininen pää jossa voisi olla esiin tulevampi otsapenger, erinomainen kaula ja 

ylälinja, hyvin kehittynyt sopiva rintakehä, hyvät kulmaukset edessä, hieman niukat takana, hyvä 

liikunta, palkinto johtuu karvapeitteestä ja väristä, hyvin esitetty.    

VAL EH2 

 

kasvattajaluokka  

 

Kennel Bonel  

KASV POISSA 

 

Kennel Genedda  

KASV POISSA 

 


