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tuomari: Matti Luoso
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Samuraiwood’s Kovalchuk FI31237/15
Erinomaista tyyppiä edustava juniori uros. Hyvä linjainen pitkä pää, purenta voisi olla tiiviimpi,
hyvät silmät & korvat. Vahva kaula & luusto, hyvät käpälät. Hyvin kehittynyt eturinta & runko,
hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, mukava käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/15
Erittäin hyvää tyyppiä oleva, mutta vielä hieman kevyt uros, joka tarvitsee aikaa voimistumiseen.
Hyvä linjainen pitkä pää, joka saa vielä vahvistua, oikea purenta, hyvät silmät & korvat, hyvä
kaulalinja, sopiva luusto. Hyvät käpälät, hyvä eturinta & runko, sopivat kulmaukset. Taka-askel
voisi olla pidempi, tiikeri juovitus voisi olla selvempi, mukava käytös.
NUO ERI1
Spotted-Sphinx Årvágenhed MET.DOG360/15
Hyvän tyyppinen & kokoinen nuori uros. Hyvät pään linjat, selvä otsapenger, pää saisi olla
kokonaisuudessaan pidempi, vahva kallo-osa, oikea purenta, avonaiset silmäluomet. Vahva mutta
hieman lyhyt kaula, hyvät luusto & käpälät. Hyvä eturinta & runko, polvikulmaus saisi olla
vahvempi, etukulmaus saisi olla parempi, josta johtuen nostaa etujalkojaan turhan paljon liikkeessä,
hyvä tiikerijuovitus, miellyttävä käytös.
NUO EH2
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
Hyvän tyyppinen & kokoinen uros, jolla hyvä pitkä pää, hyvät pään linjat, kuono-osassa saisi olla
enemmän täyteläisyyttä, oikea purenta, tummat turhan pyöreät silmät, ruusukorvat. Hyvä kaulalinja,
samoin luusto & käpälät, hieman kapea eturinta, hyvä runko, mutta turhan pitkä lanneosa. Hyvät
kulmaukset, hieman pehmeä selkälinja, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös.
AVO EH2
Catapha’s Gold Eros FI15715/11
Tyypiltään & kooltaan erittäin hyvä uros. Hyvät pään linjat & pituus, oikea purenta, hyvät silmät &
korvat. Hyvä kaulalinja & luusto & käpälät, eturinta & runko tulisi olla vahvemmat. Pitkä lanneosa,
sopivat kulmaukset, hyvä taka-askel, edestä löysä, hyvä tiikerijuovitus, hyvä käytös.
AVO EH1
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Blaaholms Rubin DK09615/2015
Erittäin hyvän tyyppinen & kokoinen juniori narttu, hyvät pään linjat, mutta pituutta voisi olla
enemmän, oikea purenta, hyvät silmät & korvat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto & käpälät, hyvin
kehittynyt eturinta & runko, etukulmaus saisi olla parempi, takana hyvä. Hyvät tasapainoiset
liikkeet, maski voisi olla tummempi, hyvä käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
9 kk, vanha, erittäin hyvän tyyppinen narttu, joka vielä kauttaaltaan kevyt. Hyvät pään linjat &
pituus, loiva otsapenger, oikea purenta, hyvät silmät & korvat, pää saisi kokonaisuudessa kovasti
vahvistua. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto & käpälät, eturinta & runko saa vielä voimistua samoin
kulmaukset. Hyvä taka-askel, etuliike saisi vielä vakaantua, hieman nokisuutta rungossa &
raajoissa, hyvä käytös.
JUN ERI2
Edendane’s Me Kind Of Diamond FI55362/15
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
Tyypiltään & kooltaan hyvä narttu, hyvät pään pituus & linjat, kuono-osa saisi olla täyteläisempi,
oikea purenta, tummat silmät, korvat saisi olla pään myötäisemmät. Hyvä kaulalinja, sopiva luusto,
hyvät käpälät, hieman pukkijalkainen. Eturinta saisi olla vahvempi, hyvä runko, pitkä lanneosa,
saisi olla paremmin kulmautunut, varsinkin edestä. Liikkuu melko hyvin, hyvä käytös.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Edendane’s Front Page News FI27851/14
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen, vahvarakenteinen narttu. Hyvä pään pituus & linjat,
loiva otsapenger, oikea purenta, hyvät silmät & korvat. Vahva kaula & eturinta, hyvä luusto &
käpälät, hyvä runko & kulmaukset. Liikkuu hyvin, antaa liikkeessä hieman etupainoisen
vaikutelman, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN2
Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Northwind Northern Light FI48204/09
9 v, erittäin hyvässä kunnossa oleva veteraani narttu. Hyvä koko, hyvä pään pituus & linjat, hyvä
kaulalinja. Hyvä luusto & käpälät, hyvä eturinta, runko & kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen hyvin,
arvokkaasti harmaantunut, hyvä käytös.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
KASV EI ESITETTY

musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKA
Tered-Dbm’s First Lady Of Flight V Grand Oak’s FI29089/16
Hyvä kuntoinen narttupentu, tasapainoisesti kehittynyt, hyvä pään malli, oikea purenta, korvat
saavat vielä asettua, näkyvät vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä kaulalinja, hyvät raajat & käpälät,
eturinta & runko saa vielä kehittyä. Sopivat kulmaukset, liikkuu hyvin, ei täysin ideaali
mantteliväritys, hyvä käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Great Gladiolus Excellent FI31298/15
15 kk vanha, hyvä tyyppinen & kokoinen juniori uros. Yhtenäiset pään linjat, hyvä pään pituus,
samoin otsapenger, oikea purenta, tummat silmät, korvat eivät pään myötäiset. Sopiva kaulan
pituus, hyvä luusto & käpälät, eturinta saisi vielä leventyä, lyhyt rintakehä. Sopiva etukulmaus,
niukka polvikulma, liikkuu hyvällä taka-askeleella. Ei ideaali mantteliväritys, hyvä käytös.
JUN EH1
Jättiläisen Hedera FI29439/16
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Mi’havana Jedi FI48058/14
NUO POISSA
Mi’havana Jafar At Hoppingham FI48059/14
Erinomaista tyyppiä edustava nuori uros, hyvä koko. Hyvä pään pituus, yhtenäiset linjat, kuonon
selkä saisi olla suorempi, oikea purenta, eriväriset silmät, hyvät korvat. Vahva kaunislinjainen
kaula, erittäin hyvä luusto & käpälät, hyvin kehittynyt eturinta & runko, hyvin kulmauksin. Hieman
leveät etuliikkeet, taka-askeleeseen saisi tulla lisää työntöä, erinomainen harlekiiniväritys, hyvä
käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Fauni FI28897/14

Hyvän tyyppinen, kookas uros, jolla hyvät pään pituus & yhtenäiset linjat, loiva otsapenger, pienet
etuhampaat, purenta ok, hyvät silmät & korvat. Hyvä kaulalinja, vahva luusto, hyvät käpälät.
Eturinta saisi vielä leventyä, hyvä runko, sopivat kulmaukset. Liikkeessä liian korkea häntä, liikkuu
melko hyvin. Mustat värialueet ruskehtavia, plattenhundiksi ei täysin ideaaliväri, mukava käytös.
AVO H
VETERAANILUOKKA
Mystic Globe Troter V Vicson FI27968/07
VET POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Danemanian Drama Queen FI46723/15
Erittäin hyvän tyyppinen, mutta vielä kovin pentumainen juniorinarttu. Hyvä pään pituus & linjat,
loiva otsepenger, oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaulalinja, sopiva luusto, hyvät
käpälät, eturinta & runko saa vielä kehittyä & kulmaukset voimistua. Liikkuu hyvällä askeleella.
Turhan paljon valkoista väriä kaulan alusessa & rinnassa ja mustaväri kovin ruskehtava, hyvä
käytös.
JUN EH2
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Tyypiltään & kooltaan erittäin hyvä juniorinarttu, joka tarvitsee lisää itseluottamusta. Hyvät pään
linjat & pituus, loiva otsapenger, oikea purenta, näkyvä vilkkuluomi häiritsee. Hyvä kaulalinja,
samoin luusto & käpälät, eturinta saa vielä leventyä, hyvä runko & kulmaukset. Hyvä pitkä askel,
edestä löysä, hyvä musta väri. Käyttäytyy liian säikysti varsinkin liikkeessä. Käytös määrää
palkinnon.
JUN H
Jättiläisen Helleborine FI29437/15
Erittäin hyvän tyyppinen, vahvarakenteinen juniorinarttu. Hyvä pään linjat & pituus, turhan vahva
kallo-osa, oikea purenta, avonaiset silmäluomet. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto & käpälät, eturinta,
runko & kulmaukset. Olisi kuitenkin edukseen raajakkaampana, liikkuu hyvin. Mantteliväri ei
ideaali, hyvä käytös.
JUN EH3
Jättiläisen Illusia Pink FI33033/15
Erittäin hyvän tyyppinen & kokoinen juniorinarttu. Hyvä pitkä pää, yhtenäiset linjat, loiva
otsapenger, oikea purenta, hyvät silmät & korvat, päähän saisi tulla lisää syvyyttä. Hyvä kaulalinja,
samoin luusto & käpälät, eturinta & runko saa vielä voimistua, samoin kulmaukset. Hyvä
sivuaskel, edestä vielä löysä, hyvä mantteliväritys, hyvä käytös.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
Tyypiltään, kooltaan erittäin hyvä nuori narttu. Pää voisi olla pidempi, melko vahva kallo-osa,
hyvät pään linjat, loiva otsapenger, oikea purenta, eriväriset silmät. Hyvä kaulalinja, sopiva luusto,

hyvät käpälät, eturinta & runko saa vielä kehittyä, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvä
harlekiiniväritys, todella valkoisella pohjalla, hyvä käytös.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Catapha’s Fanny FI47309/14
Alarajalla oleva, tyypiltä erittäin hyvä narttu, hyvä pään pituus, pään linjat saisi olla yhtenäisemmät,
loiva otsapenger, päässä saisi olla enemmän syvyyttä, oikea purenta, silmät voisi olla tummemmat.
Sopiva kaulan pituus, kokoon sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvä eturinta & runko, kulmaukset voisi
olla vahvemmat. Leveät etuliikkeet, hyvä taka-askel, hyvä käytös.
AVO EH1
Grande Gremin’s Dark Gladiolus FI39894/10
Vahvarakenteinen, turhan urosmainen narttu, kookas, hyvät pään linjat, vahva kallo-osa, oikea
purenta. Vahva kaula, hieman syvällä sijaitsevat silmät. Vahva luusto, hyvä käpälät, vahva eturinta
& runko, kulmaukset saisi olla vahvemmat, varsinkin takana. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta
jäntevyys puuttuu. Liikkeessä hieman takakorkea, hyvä käytös.
AVO H
VALIOLUOKKA
Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
Erinomainen tyyppi & kokonaisuus, hyvät pään linjat & pituus & otsapenger, oikea purenta, pienet
etuhampaat. Kaunis kaulalinja, hyvä luusto, melko hyvät käpälät, hyvä eturinta & runko, hyvin
kulmauksin. Melko leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel, erittäin hyvä harlekiini väritys, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
Erittäin hyvän tyyppinen & kokoinen nuori, hyvä pään pituus, yhtenäiset linjat, loiva otsapenger,
oikea purenta, melko pienet silmät. Hyvä kaulalinja, luusto & käpälät, eturinta saisi olla leveämpi,
hyvä runko. Etukulmaus saisi olla parempi, hyvä polvikulma, liikkuu hyvin, hyvä käytös.
VAL ERI2 SA PN2
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Cheree FI17256/08
Hyvässä kunnossa oleva veteraani narttu. Hyvät pään linjat, sopiva pituus, ikä näkyy hampaissa,
tummat silmät, hyvä kaulalinja. Sopiva luusto, melko hyvät käpälät, hyvä eturinta & runko, sopiva
etukulma, vahva polvikulma. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös.
VET ERI1 ROP-VET
Jättiläisen Magnolia FI37702/06
Yli 10 –vuotias, hyvä kuntoinen veteraaninarttu, jolla pää saisi olla jalompi, hyvä kuntoiset
hampaat, kevyet korvat. Vahva kaula & luusto, hyvät käpälät, vahva eturinta. Sopivat kulmaukset,
liikkuu ikäisekseen hyvin, hyvä harlekiiniväritys, karvapeite melko pitkää, hyvä käytös.
VET EH2
KASVATTAJALUOKKA

Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Erinomaista tyyppiä edustava uros, kookas, tasapainoinen. Hyvät pään linjat & pituus, pienet
etuhampaat, purenta ok, hyvät silmät & korvat. Hyvä kaula, luusto & käpälät, erittäin hyvä eturinta,
runko & kulmaukset. Tasapainoiset liikkeet, kaunis sininen väri, rinnassa turhan iso valkoinen alue,
hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

