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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Red Rublev Ustinov FI11007/11
Hyväluustoinen uros pentu, jolla oikeat mittasuhteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt. Liikkeessä
herkästi köyristää selkää. Hyvä pään pituus ja oikeat äärilinjat. Sopivasti kulmautunut, ikäisekseen
hyvä rintakehän syvyys, seistessä erittäin mallikas. Liikkeissä ei anna parasta kuvaa.
PEN1 KP ROP-PEN
JUNIORILUOKKA
Edendane's Dandelion FI39314/10
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, kaunislinjainen uros. Hyvä pään pituus ja yhdensuuntaiset päänlinjat,
hyvin asettuneet korvat. Sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvä väri ja karvapeite. Liikkuu
tasapainoisesti, hyvät liikkeet edestä ja takaa.
ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Edendane's Sweet William FI39313/10
Mittasuhteiltaan tyypillinen, hyväluustoinen nuori uros. Ilmeikäs pää, jossa hyvä pituus, kauniit
tummat silmät, oikein asettuneet korvat. Hyvä kaula, hyvä ylälinja, oikein kannettu häntä. Riittävät
kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman ahtaasti takaa.
ERI3
Euro Power Diamond FI33987/10
Sopusuhtaisesti rakentunut, ääriviivoiltaan tyypillinen, vielä hieman kevyen vaikutelman antava
nuori uros, kuitenkin hyvä luuston vahvuus ikään nähden. Hyvä pään pituus ja yhdensuuntaiset
päänlinjat, hieman vaaleat silmät. Voisi olla voimakkaammin edestä hyvin kulmautunut takaa. Hyvä
ylälinja, hyvä askelpituus, tasapainoiset liikkeet.
ERI4
Love-Dane's Great Sound FI30944/10
Erittäin vahvarakenteinen, hyvin rakentunut, hyväluustoinen uros. Vahva pää, jossa hyvä pituus,
mutta pää voisi olla kuivempi. Hyvä kaula, hyvä rintakehän pituus ikäisekseen. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, hyvät liikkeet edestä ja takaa.
ERI2
AVOINLUOKKA
C'mon Claim To Fame FI24490/09
Mittasuhteiltaan oikea, avoimeen hieman nuorelta vaikuttava uros. Hyvä pään pituus, kauniit
päänlinjat, hyväasentoiset korvat, hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula, riittävästi kulmautuneet raajat,
hyvä ylälinja, voisi liikkua takaa tehokkaammin.
AVO ERI2

Red Rublev Orion FI22770/08
Vahvaluustoinen, ääriviivoiltaan tyypillinen, hyvin rakentunut uros, hyvä pään pituus, melko
korostunut otsapenger, pää voisi olla kuivempi. Hyvä rintakehän syvyys, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja ja hyvin kannettu häntä. Taka-askel jää hieman lyhyeksi, muuten
hyvät liikkeet.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Love-Dane's Victory Of North FI16372/03
Erittäin kaunis veteraani uros, hyvä vahvuus, tyypilliset ääriviivat, yhdensuuntaiset pään linjat.
Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, hyvä ylälinja ja askelpituus. Hieman laiska liikkumaan.
VET ERI1 SA PU2 ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan kaunis narttu, jolla hyvä luuston vahvuus, hyvä pään pituus ja
yhdensuuntaiset päänlinjat. Voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut edestä, hyvin takaa.
Hyvä ylälinja, liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta voisi liikkua tehokkaammin.
JUN ERI3 SA PN4
Edendane's News Of The World FI37751/10
Tehokkaasti liikkuva, ääriviivoiltaan sopusuhtainen, kaunislinjainen narttu, jolla hyvä luuston
vahvuus, hyvä pään pituus, oikein asettuneet korvat. Sopivasti kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja,
hyvä askelpituus. Vetävät liikkeet, hyvät liikkeet edestä ja takaa.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
Giant Dane's Charming Cleopatra FI41285/10
Vahvaluustoinen, hyvin rakentunut, ääriviivoiltaan tyypillinen narttu, ikäisekseen hyvin kehittynyt.
Hyvä pään pituus, mutta melko korostunut otsapenger ja pää voisi olla kuivempi. Hyvin
kulmautuneet raajat, vahva runko, hyvä ylälinja. Tehokkaat liikkeet, hyvät liikkeet edestä ja takaa.
JUN ERI2 SA PN3 VASERT
AVOINLUOKKA
Love-Dane's Fawnjättiläisen FI36796/09
Erittäin kaunislinjainen, tasapainoinen narttu, jolla karvapeite vaihtumassa. Hyvä pään pituus,
yhdensuuntaiset pään linjat, kauniit tummat silmät, tiiviit silmäkulmat. Hyvä runko, kaunis ylälinja,
liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella. Hyvät liikkeet edestä ja takaa.
AVO ERI1 SA

Red Rublev Ono FI22775/08
Selvän sukupuolileiman omaava avoimeen luokkaan 3 -vuotias narttu kevyen yleisvaikutelman
antava narttu. Hieman ilmava, hyvä pään pituus ja yhdensuuntaiset päänlinjat, voisi olla paremmin
kulmautunut edestä ja takaa, jyrkkä lantio. Liikkuu lyhyellä askeleella ja nostelee eturaajojaan.
AVO EH
VALIOLUOKKA
All About The Daisy Chain FI39796/07
Kaunislinjainen, hyväluustoinen narttu. Hyvä pään pituus, hyvät pään linjat, hyvin asettuneet
korvat. Vahva eturinta ja hyvin kulmautuneet raajat, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä askelpituus, hyvät
liikkeet edestä ja takaa.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane's
Laadukas kasvattajaryhmä, tyypikkäitä rotunsa edustajia. Hyvät mittasuhteet, tyypilliset päät ja
ilmeet. Tehokkaasti liikkuvia, onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV

musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Big Ranger's What A Miracle FI17432/10
Hyväluustoinen, sopusuhtainen nuori uros. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvä pään pituus, mutta
pää voisi olla kuivempi, vaaleat silmät. sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä rintakehän syvyys, liikkuu
riittävällä askelpituudella.
NUO ERI1 SA PU3 VASERT
Jättiläisen Zaplin FI16078/10
Vahvaluustoinen, ääriviivoiltaan sopusuhtainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, hyvä pään
pituus, yhdensuuntaiset päänlinjat, vaaleat silmät. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä
rintakehän syvyys. Liikkeessä köyristää selkäänsä, mutta liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman
kerien edestä.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Xalmiakki FI40747/09
Vahvaluustoinen uros, joka liikkeessä helposti peitsaa. Oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, oikeat
pään linjat, hyvin asettuneet korvat, vaaleat silmät. Hyvä runko, pääsääntöisesti peitsaa, eikä anna
oikeaa kuvaa itsestään.
AVO EH

Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09
Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan kaunislinjainen näyttävä uros. Pää voisi olla kuivempi ja
pigmenttilinja. Hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, etuosa voisi olla parempi. Hyvä
karvapeite ja väri, liikkuu hyvällä askeleella.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Kaunislinjainen, tehokkaasti liikkuva. Ääriviivoiltaan ja linjoiltaan kauniisti liikkuva valio uros.
Hyvät päänlinjat, hyvä kirsupigmentti. Hieman löysät kulmat. Hyvä eturinta, hyvin kulmautunut,
tehokkaat liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Quod Bene Notandum FI36990/10
Mittasuhteiltaan hyväluustoinen, voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva nuori narttu. Vielä pehmeä
selkä, karvapeite vaihtumassa. Hyvä pään pituus ja pään linjat, vielä kevyt kuono-osa, hyvin
kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä kovin holtittomat ja heittävät liikkeet.
JUN EH
Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10
Hyväluustoinen, ääriviivoiltaan sopusuhtaisesti tehokkaasti liikkuva. Hyvä pään pituus, mutta pään
linjat voisi olla yhdensuuntaisemmat ja pää voisi olla kuivempi, hyvin asettuneet korvat. Hyvä
kaula ja korvat. Sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat, hyvä askelpituus, hyvät liikkeet edestä ja
takaa.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Perfect Sunshine Dies Felices FI56020/10
9 -kk ikäinen, vielä kovasti kesken kehityksen oleva ja hoikassa kunnossa esitetty nuori narttu, joka
liikkeessä köyristää selkäänsä. Kaunislinjainen pää, jossa hyvä pituus, yhdensuuntainen päänlinja,
hyvin asettuneet korvat. Tulisi liikkua tehokkaammin, ahtaat takaliikkeet ja löysät takaliikkeet.
Harlekiini väritys saisi olla parempi.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Genedda Periculo Meo FI52028/09
Kaunislinjainen mittasuhteiltaan tyypillinen hyväluustoinen, sopusuhtaisesti rakentunut narttu.
Hyvä päänpituus, kauniit päänlinjat, riittävä kirsupigmentti. Hyvin kulmautuneet raajat, hyvä
ylälinja seistessä. liikkeessä hieman köyristää, tiiviit liikkeet edestä ja takaa.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Istar B'Seba FI48298/04

Hyväluustoinen veteraani ikäiseltä vaikuttava avo uros, tänään kovin roikkuva alalinja. Hyvä
päänpituus, yhdensuuntainen pään linja. Hyvin kulmautuneet raajat, hyvä runko ja eturinta, jyrkkä
lantio ja taka-askel jää lyhyeksi.
AVO EH
Jättiläisen Valkyyria FI56913/08
Hyväluustoinen, sopusuhtaisesti rakentunut ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan tyypillinen narttu.
Riittävä pään pituus, melko yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja. Sopusuhtaisesti
kulmautunut, liikkuu hyvin edestä ja takaa, hyvä askelpituus.
AVO ERI1 SA PN3
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Saradane's Made For Success FI13172/10
Hyväluustoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen, sopusuhtainen uros. Kaunislinjainen pää, hyvä pään
pituus, hyvin asettuneet korvat. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä ylälinja ja
askelpituus.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Shaggy Friends Cora Lee FI20391/10
Hyväluustoinen, ääriviivoiltaan tyypillinen narttu. Hyvä pään pituus, yhtenäiset pään linjat,
tyypillinen ilme. Sopivasti kulmautunut, hyvä kaula ja ylälinja. Hieman valkoista väriä rinnassa,
hyvät liikkeet edestä ja takaa, hyvä askelpituus.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

