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keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Cserehát Gyöngyszeme Aramisz FI13747/13 

Hyvin kehittynyt, hyvän tyyppinen nuori uros. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, hyvä ylälinja. 

Hieman jyrkkä lantio, riittävä eturinta, vielä hieman kapea edestä & löysät kyynärpäät. Hyvä luusto, 

niukat takakulmaukset, hyvä runko. Liikkuu sivulta riittävän pitkällä askeleella, saisi liikkua edestä 

ja takaa paremmin. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alder Glade's Alonso FI47620/11 

Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros. Hyvät mittasuhteet. Kallo-osa voisi olla hieman jalompi. 

Erinomainen ylälinja, kaunis kuiva kaula. Erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvä luusto & runko, 

hyvä vahva takaosa. Liikkuu sivulta & edestä erittäin hyvin, hieman ahtaasti takaa. 

NUO ERI1 SA PU4 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Gold Dragon FI48207/09 

Hyvän tyyppinen uros, riittävän maskuliininen pää, joskin otsapenger voisi olla parempi. Hyvä 

kaula, hyvin kulmautunut edestä & takaa, hieman löysä edestä, riittävä luusto. Selkälinja roikkuu 

seistessä hieman lapojen takaa. Liikkuu edestä & takaa erittäin hyvin, vaivaton liike, mutta saisi olla 

ulottuvuutta enemmän. 

AVO EH1 

 

Kiamar Dynamite FI29422/11 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, hieman karkea kallo-osa ja roikkuvat silmäluomet. Hyvä kaula, 

säkä ja lapojen kulmaukset saisi olla parempi. Tiivis runko, hieman lyhyt lantio, lyhyt rintalasta, 

riittävä luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa, hieman korkealle kiinnittynyt häntä, jonka 

saisi kantaa liikkeessä paremmin. Liikkuu kauttaaltaan suhteellisen hyvin. 

AVO H 

 

Red Rublev Rudolph Reindeer FI59435/09 

Aavistuksen pitkä uros, jolla hyvä pää, otsapenger voisi olla voimakkaampi, pienet etuhampaat, 

alaleualta puuttuu hampaita. Kaunis kaula, pysty lapa, normaali luusto. Eturaajoilla taipumus 

ranteesta mennä yli, karpin selkä. Hyvin kulmautunut takaosa ja leveä reisi. Liikkuu sivulta 

suhteellisen hyvin, etu- & takaliikkeet saisi olla paremmat. 

AVO T 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 



Erittäin hyvän tyyppinen valiouros. Kaunis ylälinja, riittävän pitkä pää & hyvä ilme, otsapenger 

voisi olla selvempi. Hyvin kulmautunut etu - & takaosa, hyvä eturinta & luusto. Vankka tiivis 

runko, tasapurenta. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

Edendane's Dandelion FI39314/10 

Erittäin näyttävä, hyväntyyppinen vankka uros. Hyvä pää, aavistuksen liikaa poskia, hyvä ilme. 

Erittäin hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvä luusto, vankka tiivis runko, saisi 

liikkua hieman pidemmällä askeleella. 

VAL ERI3 SA PU3 

 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

Jalo, erittäin hyvätyyppinen uros, kaunis pitkä pää. Erinomainen ylälinja, joskin hieman lyhyt 

lantio. Erittäin hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvä luusto, tiivis hyvä runko. Liikkuu 

kauttaaltaan hyvin. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

Red Rublev Ustinov FI11007/11 

Hyvätyyppinen vankka uros, hyvä pää & ilme. Kaunis kaula, voisi olla kyynärpäistä tiiviimpi. Hyvä 

eturinta & luusto, vankka runko, taipumusta käyristellä selkäänsä, hieman jyrkkä & lyhyt lantio. 

Hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä ulottuvuudella. 

VAL ERI4 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Opertunity's Couldn't Be Better FI43992/05 

Pienehkö sopusuhtainen, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Hieman karkea kallo-osa, kaunis 

ilme, erinomainen ylälinja, etu- & takaosa. Erinomainen luusto & käpälät. Liikkuu kauttaaltaan 

suhteellisen hyvin. 

VET ERI1 VSP-VET 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Kiss For You FI37795/12 

Hyvät mittasuhteet omaava tiivis nuori narttu. Voimakas pää, kallo-osa voisi olla hieman jalompi ja 

silmät tummemmat. Kaunis kaula, ylälinja saisi olla parempi, hieman jyrkkä lantio, hyvä runko. 

Normaali luusto, voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin silloin kun halusi. 

JUN EH3 

 

Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12 

Hyvin kehittynyt nuori narttu. Kaunis pitkä pää, hyvä ilme. Erinomainen ylälinja, hyvin 

kulmautunut edestä & takaa. Rintalasta voisi olla hieman pidempi. Ikäisekseen hyvä runko, hyvä 

leveä reisi, hieman korkea hännän kiinnitys. Kevyet vetävät liikkeet, tällä hetkellä saisi olla edestä 

& takaa yhdensuuntaisemmat liikkeet. 

JUN ERI1 

 

Samuraiwood's Flicka Freijan FI22324/12 



Hyvän tyyppinen narttu. Erinomainen pää & ilme, kaunis kaula. Erittäin hyvin kulmautunut edestä 

& takaa, sopiva luusto. Taipumusta köyristellä hieman selkäänsä, nuoren koiran runko. Liikkuu 

hyvällä pitkällä askeleella. Etu- ja takaliikkeet voisivat olla hieman paremmat. 

JUN EH2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alder Glade's Amelie FI47625/11 

Vankka hyvin raajoillaan seisova nuori narttu. Kaunis pää, joskin otsapenger voisi olla 

voimakkaampi. Kaunis kaula, riittävän voimakas säkä. Hyvin kulmautunut edestä & riittävästi 

takaa, hyvä eturinta, hieman lyhyt lantio & korkea hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin, voisi kantaa 

häntänsä paremmin liikkeessä. 

NUO ERI1 SA VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Hey Thats Me FI10700/11 

Kevyehkö hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pitkä pää, riittävän tummat silmät. Hyvin 

kulmautunut edestä, hyvä ylälinja, kaunis kaula, riittävä luusto & riittävät takakulmaukset, tiivis 

runko. Tarvitsee lisää kehätottumusta, liikkuu hyvin silloin kun halusi. Etu- & takaliikkeet voisivat 

olla paremmat. 

AVO H 

 

Maxidan's Rihanna DK10939/2011 

Näyttävä, hyvätyyppinen narttu, hieman leveä kallo-osa ja liioiteltu huulilinja. Kaunis kaula, hyvin 

kulmautunut edestä & takaa, hyvä ylälinja, mutta selkä saisi olla tiiviimpi. Hyvä luusto, liikkuu 

sivulta hyvin, saisi olla yhdensuuntaisempi edestä & takaa sekä hieman leveämpi takaliikkeestä. 

AVO ERI1 

 

Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10 

Tiivis, hyvätyyppinen narttu. Pitkä pää & riittävä huulilinja, tummat silmät. Kaunis kaula, säkä ja 

selkälinja voisi olla parempi. Hyvin kulmautunut edestä, riittävä reiden leveys, tiivis runko. Liikkuu 

sivulta hyvin, taka- ja etuliikkeet pitäisi olla paremmat. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Erinomainen pää, riittävän tummat 

silmät. Hyvä ylälinja, hieman suora olkavarsi, mutta hyvä eturinta, hyvä runko. Hyvin kulmautunut 

takaosa, liikkuu sivulta hyvin, edestä & takaa erittäin yhdensuuntainen. 

VAL ERI4 SA  

 

Edendane's Pirat's Gold FI32929/07 

Erittäin näyttävä, erinomaista rotutyyppiä oleva narttu. Kaunis pää & ilme, kaunis ylälinja. Erittäin 

hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta. Vankka runko, erinomainen takaosa, liikkuu kauttaaltaan 

hyvin. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09 



Erinomaista tyyppiä oleva narttu. Erinomainen pää & ilme. Kaunis ylälinja, voisi olla hieman 

paremmin kulmautunut olkavarsi. Hyvät mittasuhteet & luusto, erittäin hyvä takaosa. Erinomainen 

sivuliike, voisi olla yhdensuuntaisempi edestä ja takaa. 

VAL ERI3 SA PN3 

 

Smalltall's Beautiful Mind SE14932/2011 

Erittäin hyvätyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Erinomainen pää & ilme, kaunis ylälinja, 

hyvä lantio. Erittäin hyvin kulmautunut edestä, sopiva luusto, tiivis hyvä runko. Hyvä vahva 

takaosa, liikkuu hyivn. 

VAL ERI2 SA PN2 SERTI FI MVA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Alder Glade's Dearie FI35391/05 

Erittäin hyvin säilynyt upeassa kunnossa oleva veteraani, kaunis pitkä pää & ilme. Erinomainen 

ylälinja, hieman pitkä lanneosa. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta, hyvä runko. 

Hyvä takaosa, liikkuu hyvin. 

VET ERI1 SA PN4 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Edendane's 

Ryhmä koostuu 4 eri yhdistelmästä. Kaikki erinomaisia rotunsa edustajia. Kauniit pitkät päät, hyvät 

etuosat & ylälinjat. Liikkuvat hyvin, onnittelut kasvattajalle. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-4- KASV. 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Great Gladiolus Diamond FI10823/13 

Hyvätyyppinen narttupentu. Riittävän pitkä pää, hieman pysty nenä, tummat silmät. Kaunis kaula, 

säkä voisi olla aavistuksen näyttävämpi. Eriomainen olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, hieman 

jyrkkä lantio. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu sivulta hyvin, väri voisi olla 

parempi. 

PEN1 

 

Mi'havana Invincible FI55906/12 

PEN POISSA 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Dogiwogin Highspeed Blackpower FI51662/12 

Tällä hetkellä hieman korkearaajaisen vaikutelman antava nuori uros. Hieman karkea kallo-osa, 

tummat silmät. Seistessä hyvä ylälinja, hieman lyhyt lantio. Saisi olla hieman selkeämpi säkä ja 



paremmin kulmautunut etuosa. Hieman liian suora välikämmen, saisi olla paremmat 

takakulmaukset, hyvä runko. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 

JUN EH2 

 

Grand Oak's Will Turner FI46125/12 

Hyvät mittasuhteet omaava nuori uros. Pää voisi olla jalompi ja otsapenger selvempi, tummat 

silmät. Hyvä kuiva kaula, pitäisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä luusto & käpälät, 

taipumus köyristää selkäänsä, riittävät takakulmaukset. Hyvä leveä reisi, hieman lyhyt lantio. 

Liikkuu suhteellisen hyvin. 

JUN H 

 

Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12 

Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava nuori uros. Kallo-osa saisi olla jalompi, hyvä kaula. 

Hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, hyvä runko, hyvä takaosa. Liikkuu hyvin, mutta voisi 

kantaa häntänsä kauniimmin liikkeessä. 

JUN ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dane Khan Milo FI38519/11 

Nuori uros, joka saisi olla näyttävämpi. Kallo-osa saisi olla jalompi ja otsapenger parempi, silmät 

voisi olla tummemmat. Hyvä kaula & ylälinja, hyvin kulmautunut edestä, normaali luusto, vahva 

runko. Takakulmaukset saisi olla paremmat, hieman jyrkkä lantio ja kantaa häntänsä rumasti. 

Liikkuu erittäin hyvin, antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. 

AVO H 

 

Grandelux Edge Of Darkness SE38164/2010 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Big Ranger's What A Miracle FI17432/10 

Tiivis vankka uros, pitkä pää, joka saisi olla jalompi ja silmät tummemmat. Hyvät korvat, kaula 

voisi olla hieman pidempi, hyvä ylälinja, hieman lyhyt lantio. Hyvin kulmautunut edestä, hieman 

lyhyt rintalasta, vahva runko. Niukat takakulmaukset, pitäisi liikkua pidemmällä askeleella. 

VAL H 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

VAL POISSA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Erittäin hyvätyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin 

kulmautunut edestä & takaa, vankka runko, voisi olla hieman tiiviimpi kyynärpäistä. Hyvin 

kulmautunut takaa, liikkuu erittäin hyvällä askeleella, suhteellisen hyvä väri. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 



Bonel Finest Quality FI52880/12 

Tällä hetkellä hieman kevyehkön vaikutelman antava nuori narttu. Hyvät raamit, hyvä pää & ilme, 

kaunis kaula, riittävän hyvä ylälinja. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, normaali luusto, 

ikäisekseen hyvä tiivis runko. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa, liikkuu vaivattomasti. 

JUN EH2 

 

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12 

Seistessä erittäin hyvätyyppinen nuori narttu, (venyy hieman liikkeessä). Komea pää, hieman 

roikkuvat silmäluomet, tummat silmät. Seistessä hyvä ylälinja, runko & kulmaukset, hyvä luusto. 

Liikkuu hyvin, mutta ei tänään tykännyt erityisemmin näyttelytouhusta, jonka vuoksi palkintosija. 

JUN EH1 

 

Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12 

JUN POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Genedda Nomen Nudum FI22064/09 

Hyvätyyppinen hyvin lihavassa kunnossa esitetty narttu. Hyvä pää, kaunis kaula. Erittäin hyvin 

kulmautunut edestä & takaa. Hyvä runko, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu sivulta vaivattomasti. 

Takaliikkeet voisi olla paremmat, väri saisi olla parempi, antaa hieman matalaraajaisen 

vaikutelman. 

AVO H 

 

Grandison's I'm Not Your Honey SE48385/2011 

Erinomainen rotutyyppiä oleva narttu. Erinomainen pää & ilme, erinomainen etuosa. Hyvä luusto, 

kauniit mittasuhteet, hyvä runko & takaosa. Liikkuu riittävällä askelpituudella. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Camilla FI19083/11 

Erittäin hyvätyyppinen narttu, hyvä pää, otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä kaula, riittävästi 

kulmautunut edestä & takaa. Selkälinja saisi olla vakaampi. Liikkuu vaivattomasti pitkällä 

askeleella. 

VAL ERI1 

 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Vankka hyvätyyppinen narttu. Pitkä pää, joka voisi olla hieman jalompi. Hyvä ylälinja, hieman 

pysty lapa ja pitkä lanne, hyvä luusto, runko ja takaosa. Liikkuu suhteellisen hyvin. 

VAL ERI2 

 

Immortala Viva america Liberté FI57951/08 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

 Genedda Zymphatic Alien FI38594/05 



Hyvätyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava veteraani narttu. Erinomaisessa kunnossa, hyvä pää, 

erinomainen ilme. Erittäin hyvin kulmautunut edestä & takaa, vahva runko, köyristää etenkin 

liikkeessä. Hieman turhan paljon lanneosaa, liikkuu erinomaisella askeleella, hyvä väri. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda Bien Fait FI44980/12 

Ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori uros. Hieman karkea kallo-osa ja lyhyehkö pää, voisi olla 

parempi ilme. Kaunis kaula, hyvä säkä, saisi olla paremmin kulmautunut edestä & takaa. Hieman 

lyhyt rintalasta, hyvä luusto. Tiivis runko, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu sivulta hyvin, voisi liikkua 

paremmin edestä & takaa. 

JUN EH3 

 

Genedda Bouc Émissaire FI44981/12 

Näyttävä, hyvätyyppinen uros. Hyvä pää & ilme, hyvät korvat. Erinomainen niskankaari, hyvä säkä, 

hyvin kulmautunut edestä & hyvä eturinta. Hyvä vankka runko, hieman jyrkkä lantio. Tällä hetkellä 

selkälinja antaa periksi liikkeessä. Liikkuu hyvällä työnnöllä, suhteellisen yhdensuuntaisesti edestä 

& takaa. 

JUN EH2 

 

Lha Danes Barosso Onyx FI28326/12 

Hyvin kasvanut, erittäin hyvää tyyppiä oleva nuori uros. Pää saisi olla jalompi ja otsapenger 

parempi. Kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hyvä runko. Liikkuu yhdensuuntaisti 

edestä & takaa, hyvin sivulta silloin kun halusi. 

JUN ERI1 SA PU3 VASERT 

 

AVOINLUOKKA  

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

Vankka tiivis hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla saisi olla jalompi kallo-osa. Hyvä ilme, hyvin 

kulmautunut edestä & takaa. Tiivis vankka runko, hyvä luusto, liikkui hyvin. 

AVO ERI1 SA PU2 SERTI 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Ä'Yön Ducadam FI52855/08 

Hyvätyyppinen vankka uros. Pää voisi olla hieman pidempi ja huulilinja hieman syvä. Hyvin 

kulmautunut edestä, hyvä ylälinja, hieman lyhyt rintalasta, hyvä runko. Voisi olla paremmin 

kulmautunut takaa, liikkuu hieman laiskasti, mutta hyvällä askeleella. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 



 

Bonel Dana Sofia FI46981/11 

Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää, voisi olla paremmin kulmautunut 

edestä. Hieman ranskalainen etuosa & löysät kyynärpäät, hyvä runko. Hieman jyrkkä lantio, 

riittävät takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta, voisi olla yhdensuuntaisemmat etu- ja takaliikkeet. 

NUO ERI2 

 

Sovereigndane's Baby Bubbles FI43027/12 

Hyvät ääriviivat omaava hyvän tyyppinen narttu. Kaunis pää & ilme, kaunis ylälinja. Hyvin 

kulmautunut edestä & takaa. Hyvä runko, liikkuu hyvin, voisi olla aavistuksen kookkaampi. 

NUO ERI1 

 

 

 

 


