
Kuopio 5.8.2016
tuomari: Lena Danker

sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
9kk, hyväkokoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet, hyvät päänlinjat, purenta ok, oikein asettuneet 
korvat, hyvin asettunut lapa, hieman pysty olkavarsi, oikea rintakehän muoto. Hyvä selkä & lantio, 
riittävät takakulmaukset, oikea karvanlaatu, vielä pehmeyttä selässä, liikkuu riittävällä askeleella 
silloin kun keskittyy, tarvitsee vielä täyttää raamejaan, miellyttävä luonne.
JUN ERI1

VALIOLUOKKA

Doggimainen Kalevalan Väinämöine FI48366/12
Kohta 4 –vuotias, ryhdikäs uros, jolla oikeat mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, purenta
ok, oikein asettuneet korvat, hyvin kulmautunut edestä  & takaa. Hyvä runko, vahva luusto, liikkuu 
valtavalla askelpituudella, mutta valitettavasti ei tykkää kelistä, muuten miellyttävä luonne.
VAL ERI2

Genedda Bouc Èmissaire FI44981/12
4 –vuotias, hyvänkokoinen uros, joka antaa hieman pitkän vaikutelman, esitetään tänään hieman 
pulleassa kunnossa. Erinomaiset yhdensuuntaiset päänlinjat, purenta ok, kaunis ylälinja, vahva 
runko. Erinomainen luusto & käpälät, liikkuu pitkällä askeleella ja kantaa itsensä hyvin.
VAL ERI3

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
5 – vuotias, ryhdikäs uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, kauniit päänlinjat, kaunis ilme, purenta 
ok, kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä & takaa, erinomainen luusto & käpälät, liikkuu 
tasapainoisesti hyvällä askelmitalla. Esiintyy ylväästi.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

VETERAANILUOKKA

Bonel Zardoz FI46710/07
9 –vuotias, hyvänkokoinen vanhus, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, 
kaunis ilme, purenta ok, mutta ikenet kasvaneet pahasti yli. Hyvin asettunut lapa, riittävän viisto 
olkavarsi, hyvä runko, hyvä selkä & lantio, sopiva luusto. Liikkuu tasapainoisesti ylväällä 
askeleella, miellyttävä luonne, erinomainen lihaskunto.
VET ERI1 SA PU2 ROP-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA



Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
9 kk, feminiininen narttu, joka antaa tässä kasvuvaiheessa hieman pitkän vaikutelman. Päässä 
riittävät yhdensuuntaiset linjat, purenta ok, kaunis huulilinja, tasapainoisesti kulmautunut edestä & 
takaa. Ikäisekseen hyvä runko, sopiva luusto, vielä pehmeyttä selässä. Liikkuu tasapainoisesti, 
mutta vielä ilman voimaa, miellyttävä luonne.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Queeni Vom Frankenland FI13257/15
1 v 9 kk, feminiininen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, hyvät päänlinjat, purenta ok, turhan paljon 
huulia. Hyvin kulmautunut edestä & takaa, lupaava eturinta, oikeanmuotoinen, mutta hieman lyhyt 
rintakehä, nyt lanne jää turhan pitkäksi. Sopiva luusto, hieman jyrkkä lantio, voisi keskittyä 
paremmin liikkuessaan, etujalat nousevat nyt liikaa ja työntö puuttuu takaa, miellyttävä luonne.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Piistar For Mona Lisa FI17841/09
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Bonel Diamante Celeste FI46987/11
5 –vuotias, kaunislinjainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, 
hieman pyöreät silmät, purenta ok, hyvät huulet & posket. Erinomaisesti kulmautunut edestä & 
takaa, kaunis ylälinja, sopiva luusto. Hyvät käpälät, liikkuu tyylikkäästi hyvällä askelmitalla ja 
kantaa itsensä tyylikkäästi, miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

Bonel Dolce Vita FI46980/11
5 –vuotias narttu, joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvät päänlinjat, purenta ok, 
mutta hyvin pienet kuluneet hampaat, toivoisin kuivempia huulia. Hyvin kulmautunut edestä & 
takaa, erinomainen eturinta, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio, sopiva luusto. Liikkuu 
tasapainoisesti, mutta tippuu hieman eteenpäin liikkeessä. Miellyttävä luonne.
VAL ERI2

musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
1-vuotias hyvänkokoinen poika, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, pyöreät silmät häiritsevät
ilmettä, purenta ok, toivoisin kuivemmat kuulet. Tasapainoisesti kulmautunut edestä & takaa, väri 
voisi olla puhtaampi. liikkuu tasapainoisesti silloin kun keskittyy, iloinen luonne.



JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Genedda Ègoíste FI55763/14
19 kk, ylväs, hyvänkokoinen poika, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, kaunis ilme, purenta 
ok, hieman runsaat huulet, tasapainoisesti kulmautunut edestä & takaa. Oikea rintakehän muoto, 
sopiva luusto, hyvä väri, liikkuu kevyesti ja tasapainoisesti, miellyttävä luonne.
NUO ERI2 SA PU4

Genedda Fait Du Prince FI19211/15
1,5 vuotias, hyvänkokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, 
huolimattomat kannetut korvat, purenta ok, toivoisin kuivemmat huulet. Hyvin asettunut lapa, mutta
pysty olkavarsi, hyvä runko, jyrkkä lantio. Hyvin kulmautunut takaa, väri voisi olla puhtaampi, 
liikkuu lyhyellä askeleella ja jäykästi takaa, joka voi johtua myös kelistä, miellyttävä luonne.
NUO EH3

Grande Gremin’s Famous Freetrik FI48546/14
23 kk, tyylikäs musta uros, jolla oikeat mittasuhteet, esiintyy hyvin ryhdikkäästi. kauniit päänlinjat, 
kaunis ilme, purenta ok, tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis ylälinja, hyvä runko, sopiva luusto, 
hyvät käpälät. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla, kantaa itsensä hyvin.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP

AVOINLUOKKA

Denim Danes Now Hail To The King FI21142/14
2,5 vuotias ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, hieman 
avonaiset luomet, purenta ok, runsaat huulet. Hyvin asettunut lapa mutta pysty olkavarsi, kaunis 
ylälinja. Hyvä runko, sopiva luusto, erinomaiset käpälät, liikkuu tasapainoisesti, hyvällä 
askelmitalla, miellyttävä luonne.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT

VALIOLUOKKA

Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
3-vuotias, ryhdikäs musta uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, kaunis ilme, purenta ok. 
Hyvin kulmautunut edestä & takaa, erinomainen runko, erittäin kaunis ylälinja seistessä, sopiva 
luusto, erinomaiset käpälät. Erinomainen lihaskunto, liikkuu hyvällä askelmitalla ja ryhti paranee 
riittävän pitkään liikuttuaan, mielyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PU2 VACA

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Genedda Eau De Rose FI55764/14
19 kk, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kauniit päänlinjat, purenta ok, hyvin asettunut 
lapa, pysty olkavarsi, voimakkaasti kohoava vatsalinja, hyvä selkä & lantio. Hyvin kulmautunut 
takaa, sopiva luusto, erinomaiset käpälät. Liikkuu joustavalla askeleella, mutta kauttaaltaan hyvin 
kapea, miellyttävä luonne.



NUO EH4

Genedda Femme D’état FI19219/15
17 kk, hyvänkokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, esiintyy ryhdikkäästi, hyvät päänlinjat, mutta
hieman huolimattomasti kannetut korvat, purenta ok. Tasapainoisesti kulmautunut edestä & takaa, 
ikäisekseen hyvä runko, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio. Hyvä luusto & käpälät, väri saisi olla 
puhtaampi. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla, miellyttävä luonne.
NUO ERI3

Glistening Chikago Fantasy FI11125/15
20 kk, vahva narttu, joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman, pää voisi olla elegantimpi, 
hieman avonaiset luomet häiritsevät ilmettä, purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä, hyvä runko, 
hieman jyrkkä lantio ja toivoisin enemmän polvikulmausta, sopiva luusto ja hyvät käpälät. Väri 
saisi olla puhtaampi, liikkuu hieman laiskasti, riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne.
NUO EH

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
19 kk, elegantti, linjakas narttu, jolla hyvät mittasuhteet, erinomaiset yhdensuuntaiset linjat päässä, 
kaunis ilme, purenta ok. Tasapainoisesti kulmautunut edestä & takaa, kaunis ylälinja, sopiva luusto, 
erinomaiset käpälät. Hyvä karvanlaatu, toivoisin enemmän ulottuvuutta edestä, löysä kyynä, 
esiintyy ryhdikkäästi.
NUO ERI2

Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
1,5 vuotias, tyylikäs narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Erinomainen sukupuolileima, hyvät 
yhdensuuntaiset linjat päässä, purenta ok, kaunis huulilinja. Erinomaisesti kulmautunut edestä & 
takaa, kaunis ylälinja, sopiva luusto. Liikkuu tasapainoisella askeleella, kantaa itsensä 
erinomaisesti.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP

Grande Gremin’s Fortunate Felinda FI48548/14
23 kk, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis ilme, 
purenta ok. Tasapainoisesti kulmautunut, oikeamuotoinen rintakehä, turhan pitkä lanne. Hyvä selkä 
& lantio, kokoon sopiva luusto, väri saisi olla syvempi. Liikkuu löysästi edestä ja lyhyellä taka-
askeleella, miellyttävä luonne.
NUO EH

AVOINLUOKKA

Bonel Flower Child FI52877/12
4 –vuotias vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet, esitetään tänään hieman pulskassa kunnossa. 
Hyvät päänlinjat, purenta ok, hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvä rintakehän muoto, hyvä 
selkä, mutta jyrkkä lantio, reisi saisi olla vahvempi. Sopiva luusto, väri saisi olla syvempi, liikkuu 
riittävällä askelpituudella, saisi kauttaaltaan kiinteytyä. Miellyttävä luonne.
AVO EH2

Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
2 –vuotias, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, purenta ok, hyvä 
huulilinja, hyvin asettunut lapa, hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä rintakehän muoto, turhan pitkä lanne,
sopiva luusto, hyvä väri, liikkuu kevyesti tyylikkäällä askeleella.



AVO ERI1 SA PN2 VASERT VACA

VALIOLUOKKA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
7 –vuotias, vahvarakenteinen narttu, jolla hyvä ryhti, riittävä raajakorkeus, kallo  & kuono voisivat 
olla yhdensuuntaisemmat, purenta ok. Erinomaiset kulmaukset edessä & takana, vahva runko & 
luusto, hyvä selkä & lantio. Liikkuu tasapainoisesti pitkällä askeleella, miellyttävä luonne.
VAL ERI2 SA PN4

Ozaenas So Cute FI32183/14
2 –vuotias, kaunis & ryhdikäs, feminiininen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, erinomaiset päänlinjat, 
purenta ok. Hyvin asettunut lapa, hieman pysty olkavarsi, oikeanmuotoinen rintakehä, hyvä selkä &
lantio. Riittävä polvi, liikkuu hyvällä draivilla, tasapainoisella askeleella, esiintyy hyvin 
ryhdikkäästi.
VAL ERI1 SA PN3

VETERAANILUOKKA

Immortala Viva America Liberté FI57951/08
VET POISSA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Genedda
Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä, erinomaiset sukupuolileimat, hyvät raajakorkeudet & 
luusto & käpälät, perusanatomia kunnossa. Monilla liikaa huulia, puhtaat liikkeet ja se tärkein, 
jokaisella ihanat luonteet.
KASV1 KP ROP-KASV

keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Edendane’s Jar Jar Binks FI27234/11
5,5 vuotias, ryhdikäs, vahva uros, jolla oikeat mittasuhteet, kauniit yhdensuuntaiset linjat päässä, 
purenta ok, mutta hyvin pienet kuluneet etuhampaat. Erinomaisesti kulmautunut edestä & takaa, 
voimakas, tilava runko, kaunis ylälinja, hyvät raajat & käpälät. Liikkuu pitkällä, tasapainoisella 
askeleella, kantaa itsensä ylväästi.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

Edendane’s News Flash FI27850/14
2 –vuotias, tyylikäs & ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, 
purenta ok, hyvä maski. Hyvin kulmautunut edestä & takaa, kaunis ylälinja, hyvä runko, hyvät 
raajat & käpälät. Liikkuu tyylikkäästi hyvällä askelmitalla, kantaa itsensä hyvin.



VAL ERI2 SA PU2 VACA

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
2 –vuotias, tyylikäs uros, joka antaa hieman pitkän vaikutelman. Kauniit päänlinjat, purenta ok, 
hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hyvärintakehän muoto, turhan pitkä lanne, sopiva luusto, hyvät 
käpälät. Liikkuu hieman jäykästi ja lyhyellä askeleella, löysä kyynär, miellyttävä luonne.
VAL ERI3 

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Danemate Athena FI52506/15
9 kk, feminiininen narttu, joka antaa hieman pitkän vaikutelman, lupaavat päänlinjat, purenta ok, 
hyvä maski, turhan avoimet luomet. Hyvin kulmautunut edestä & takaa, ikäisekseen riittävä runko, 
hyvä luusto. liikkuu tasapainoisesti, mutta vielä kauttaaltaan kapea, miellyttävä luonne.
JUN ERI3

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
10 kk, feminiininen, vielä ilmava narttu, jolla hyvät mittasuhteet, tässä vaiheessa hieman takaluisu 
kallo, purenta ok, hyvä maski. Tasapainoisesti kulmautunut edestä & takaa, hyvä selkä, hieman 
jyrkkä lantio, sopiva luusto. Liikkuu tehokkaasti hyvällä askelmitalla, mutta vielä kauttaaltaan liian 
kapea, miellyttävä luonne.
JUN ERI2

Edendane’s Diamond’s R Big Deal FI55367/15
10 kk, feminiininen, tasapainoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, hyvä maski, 
purenta ok. Tasapainoisesti kulmautunut edestä & takaa, ikäisekseen hyvä runko, hyvä selkä & 
lantio & raajaluusto & käpälät. Liikkuu tasapainoisesesti varmalla askeleella, miellyttävä luonne.
VAL ERI1

NUORTENLUOKKA

Hyacinth Van Acasius NHSB2976630
22 kk, feminiininen tyylikäs narttu, erinomaiset mittasuhteet, hyvät päänlinjat, purenta ok, hyvä 
maski. Hyvin asettunut lapa, hyvä viisto olkavarsi, vahva runko, hyvä selkä, sopiva luusto, hyvät 
käpälät. Liikkuu tasapainoisella askeleella, vielä hieman löysä kyynr, miellyttävä luonne.
NUO ERI1 SA PN3 SERTI

AVOINLUOKKA

Edendane’s Centerfold Holder FI27853/14
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09
7 –vuotias, hyvänkokoinen ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, erinomaiset pään linjat, kaunis 
ilme, purenta ok. Erinomaisesti kulmautunut edestä & takaa, erinomainen runko & luusto & 
käpälät. Liikkuu ylväällä askeleella, kantaa itsensä erinomaisesti.



VAL ERI2 SA PN2 VACA

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
4 –vuotias, erittäin tyylikäs vahvarakenteinen, mutta silti elegantti narttu. Erinomaiset päänlinjat, 
kaunis ilme, purenta ok, erinomaiset kulmaukset edessä & takana. Erinomaiset runko & raajat & 
käpälät, liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella, kaunis kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

X-Foot’s Perm Page SE24048/2012
4 –vuotias, kaunis narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat, purenta ok, 
hyvä maski. Hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvä runko ja selkä. Hieman jyrkkä lantio, sopiva 
luusto. Valitettavasti koira hieman ontuu oikeaa etujalkaa ja tästä johtuu päivän palkinto.
VAL EVA

X-Foot’s Trias True Love SE18344/2013
3 –vuotias, ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kauniit päänlinjat & kaunis ilme, purenta ok. 
Hyvin kulmautunut edestä & takaa, erinomainen eturinta 6 rintakehä, sopiva luusto. Liikkuu 
tasapainoisesti hyvällä askelmitalla.
VAL ERI3 SA PN4 VASERT

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
Ryhmä koostuu 4 eri yhdistelmästä, erinomaiset sukupuolileimat, perusanatomia kunnossa, kauniit 
päät, hyvät mittasuhteet, ryhdikkäitä & uljaita, puhtaat liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV


