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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Danemate Athos FI52507/15
Vuoden vanha, maskuliininen mittasuhteiltaan hyvä juniori. Erinomainen käytös, hyvä pään muoto, 
pituus ja linjat, keskiruskeat silmät, purenta ok. Hyvä kaula, vahva luusto, hieman pehmeä yläselkä, 
riittävästi kulmautuneet takaraajat, joskin kulmat saisi hieman vahvistua. Liikkuu riittävän askelin, 
korkea hännänkiinnitys liikkeessä häiritsee yleisvaikutelmaa.
JUN EH2

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
10 kk vanha, erinomainen koko, kauniisti ja tasapainoisesti kehittynyt, varsin lupaava juniori, jolla 
kauniit ääreet joihin kasvaa. Hyvä kauniin jalo pitkä pää, tummat silmät, kaunis ryhti näin nuorelle. 
Vankka luusto, tiiviit käpälät, tässä vaiheessa hivenen pitkä lanne, sopivasti kulmautunut. Liikkuu 
hyvin askelin, kaunis tulevaisuuden lupaus.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

NUORTENLUOKKA

Grand De Feld’s Uranus DK08906/2015
18 kk vanha, sopiva koko, maskuliininen, hyvät mittasuhteet. Hyvät pään linjat, toivoisin 
tummemmat silmät ja paremman ilmeen. Hyvä luusto, riittävä kaula, hieman lyhyt rintakehä ja 
pitkä lanne, sopivasti kulmautuneet takaraajat. Liikkuu riittävin askelin, voisi esiintyä hieman 
eloisemmin.
NUO EH2

Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/15
18 kk vanha, tumma brindle, sopiva koko, hyvä ryhti, maskuliininen nuori uros. Hyvä pitkä pää, 
riittävät linjat. Hyvät silmät ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto. Aavistuksen tuhti, 
sopivasti kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin askelin, hieman ohut häntä, joka voisi olla liikkeessä 
paremmin kannettu.
NUO ERI1 SA PU3 VASERT VACA

VALIOLUOKKA

Alder Glade’s Alonso FI47620/11
5 vuotias maskuliininen, erittäin hyväntyyppinen uros, joka valitettavasti ontuu toista takaraajaansa.
Vahva kaunis sopiva pituinen pää, kauniit tummat silmät. Vahva luusto, hyvät käpälät, kauniit 
mittasuhteet ja tasapainoiset kulmaukset. Valitettavasti ontumisen vuoksi eva.
VAL EVA

Edendane’s News Flash FI27850/14



2,5 vuotias, kaunis nuori valio. Hyvin itsetietoinen, selkeä sukupuolileima. Kauniit pään linjat, 
muoto ja pituus, erittäin hyvät silmät. Vahva luusto, kaunis kaula ja ylälinja, erittäin hyvärunko ja 
takaosa. Sujuva liikkuja, hännänhäntä voisi olla hivenen parempi, tasapainoinen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
13 kk vanha, feminiininen, haluttomasti esiintyvä juniori, joka on liian tuhti. Hyvä pään muoto ja 
pituus, turhan avoimet luomet. Keskivahva luusto, kohtuulliset käpälät, painosta johtuen kovin 
pehmeä selkä. Riittävästi kulmautuneet takaraajat, kovin haluton liikkeessä, koiran tulee hoikistua 
ja tiivistyä.
JUN H

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
13 kk vanha, feminiininen tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä juniori. Hyvät pään linjat, kuono-osa 
saa vahvistua hieman, kauniit tummat silmät. Keskivahva luusto, hyvät käpälät, vielä ahdas edestä, 
hyvä runko ja takaosa. Liikkuu riittävin askelin, mutta etuaskel saa parantua, esiintyy hyvin.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Blaaholms Rubin DK09615/2015
17 kk vanha, hyvin vaalea fawn, kaunis voimakas narttu, erinomainen koko, esitetään hieman 
tuhtina ja saa tiivistyä. Ilmeikäs, hyvä pää, jossa sopiva pituus, kaunis luusto ja hyvät käpälät. 
Riittävä ylälinja, tilava runko. Vahva kauniisti kulmautunut takaosa, hyvin liikkuvainen, saisi 
mielellään olla tiiviimpi.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA

Hoppingham’s I’m Gossip Hot Gossip FI28768/15
18 kk vanha keltainen jalo narttu, hyvin itsetietoinen. Hyvät pään linjat ja pituus, mutta pää voisi 
olla astetta vahvempi. Hyvä kaula, riittävä ylälinja, vahva luusto, hyvä runko ja hieman voimakkaat 
takakulmaukset, koira niiaa hieman. Liikkuu takaa hyvin, etuliike saa tiivistyä.
NUO ERI2 SA PN3 VASERT

VALIOLUOKKA

Edendane’s Queen of Hearts FI43473/12
4,5 vuotias, hyvin itsetietoinen, erinomaisen kokoinen voimakas ja jalo narttu, kauniissa kunnossa. 
Hyvä kaunisilmeinen pää, jossa hyvä pituus. Kantaa itsensä hyvin, erinomainen luusto, käpälät ja 
kulmaukset ja tasapaino. Tehokas liikkuja, erinomainen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
KASV EI ESITETTY



musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
15 kk vanha harlekiini, hyvin vilkas juniori, jonka tulee oppia hieman paremmille kehätavoille. 
Voimakas, hieman lyhyt pää, ilmeen tulisi olla hieman parempi ja silmäluomien tiiviimmät. Vahva 
luusto, hyvä kaula, ikäisekseen vahva runko, toivoisin hieman paremman takaosan. Hieman turhan 
luisu lantio, kohtuullisen pudas väritys, vain hieman harmaata. Lyhyt taka-askel, ohut häntä.
JUN H

AVOINLUOKKA

Ozaenas Supernova FI32181/14
2,5 vuotias, ystävällinen vielä selkeästi nuori uros, joka tarvitsee enemmän aikaa. Hyvä pään muoto 
ja kohtuullinen silmien väri. Hyvä luusto ja käpälät, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, mutta vielä 
kapea rungoltaan. Hyvin kulmautunut takaosa, hieman ohut häntä, jonka koira voisi kantaa 
paremmin. Asetuessaan liikkuu hyvin askelin, hyvät raamit joihin täyttyä.
AVO ERI1

NARTUT

AVOLUOKKA

Great Voje’s Bateydoll Harlequin FI18916/14
n. 3 v harlekiini, iloinen ystävällinen narttu, kokoa saisi olla hieman enemmän ja tasapainon tulisi 
olla parempi, parempi ryhti auttaisi asiaa. Riittävä pään pituus, tyypilliset silmät tähän väriin. 
Etuasentoinen lapa, hyvä luusto, mutta käpälien tulisi olla tiiviimmät, hieman tuhti ja selkä ?. 
Sopivat takakulmaukset, koiran tulee tiivistyä liikkeessä.
AVO H

Piistar Juventus FI12408/14
Ystävällinen, hieman tuhdissa kunnossa esitetty, rakenteeltaan hyvä narttu. Hyvä pään pituus, 
kohtuulliset linjat, hieman avoimet luomet ja ilmeen tulisi olla parempi. Hyvä kaula, sopiva luusto, 
vielä ahdas edestä, hieman pehmeä selkä. Pyrkii seisomaan hieman pihtikinttuisesti, kohtuullinen 
liikkuja.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

Big Ranger’s Europa VQD FI23724/11
6,5 vuotias harlekiini, väritys saisi olla hieman rikkonaisempi, mutta hyvä rakenteinen, voimakas 
narttu, hivenen tuhdissa kunnossa. Hyvät pään linjat, riittävä pituus, silmien ja ilmeen tulisi olla 
paremmat. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja käpälät, varsin hyvin kulmautunut takaosa. Saisi 
liikkua hieman jäntevämmin edestä, muuten hyvät liikkeet.
VAL ERI3 



Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
4 vuotias, kaunis harlekiini narttu, sopiva yhdistelmä voimaa ja jaloutta, kaunis ryhti, kantaa itsensä 
hyvin. Erittäin hyvät päänlinjat, pituus ja muoto, hyvät silmät ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä
kulmausten tasapaino, hyvä tilava runko, liikkuu sivusta hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Hoppingham’s Rhythm’n Diamonds FI44081/14
2 vuotias, hieman vaisusti esiintyvä harlekiini, vielä selkeästi nuori, hyvä koko, hieman tuhti. Hyvät
pään linjat, mutta silmät ja ilmeen tulisi olla ehdottomasti paremmat. Hyvä kaula, riittävä ylälinja, 
hyvä luusto, voimakkaat takakulmaukset, vä

rijakauma ei aivan optimistinen. Liikkuu takaa hyvin, edestä lyhyin askelin.
VAL EH4

Ozaenas Rihanna FI53143/11
VAL POISSA

Ozaenas Sparling Shalimar FI32184/14
2,5 vuotias, feminiininen vielä nuori valio, hieman valeraskaana. Kaunis pitkä pää jossa hyvät linjat,
tyypilliset silmät ja hyvä ilme, tiiviit luomet. Kaunis kaula ja ylälinja, ikäisekseen riittävä etuosa, 
hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin askelin, ajoittain hieman korkea häntä.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

sininen

NARTUT

AVOINLUOKKA

Queeni Vom Frankenland FI13257/15
2 v 1 kk, sopivan vahva, vielä selkeästi nuori narttu, joka saisi esiintyä hieman rauhallisemmin. 
Ryhtiä ja jäntevyyttä saisi olla enemmän. Voimakas nartun pää, hyvät tiiviit silmät. Sopiva luusto, 
kohtuulliset käpälät, ylälinjan tulee tiivistyä ja rungon täyttyä hieman. Hyvin kulmautunut takaosa, 
tässä vaiheessa kovin löysät etuliikkeet.
AVO ERI1


