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keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Hyvin rakentunut, puolivuotias narttu. Muutoin hyvä pää, mutta otsapenger saisi olla 
voimakkaampi, kaunis kaula ja selkälinja, erittäin hyvin kulmautuneet raajat. Oikeat mittasuhteet, 
hyvät silmät, ranteet ja käpälät, oikein kannettu häntä. Hyvä luusto, liikkuu tasaisesti, tarvitsee vain 
lisää aikaa.
PEN1 KP ROP-PEN

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Riittävän voimakasrakenteinen pentunarttu, jolla hyvin lupaava pää, hyvä kaula, laskee vielä 
ylälinjaansa liikkeessä. Riittävästi kulmautunut, hyvät silmät, käpälät ja ranteet. Seistessä hyvät 
linjat, liikkuu tasaisesti edestä ja takaa. Iän kanssa tulee vielä kiinteytyä.
PEN2

UROKSET

VALIOLUOKKA

Euro Power Hanoi Rock FI40485/13
Hyvin rakentunut, hyvin liikkuva uros, jolla komea pää, hyvät silmät. Erinomainen kaula, hyvät 
mittasuhteet rungossa, hyvä selkä, riittävä luusto, hyvät käpälät ja ranteet. Oikein kannettu häntä, 
erinomainen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

Red Rublev Let’s Go Crazy FI38403/13
VAL POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Blaaholms Rubin DK09615/2015
Vaalean keltainen narttu, jolla erinomainen pää, kaunis kaula ja selkälinja. Hyvät mittasuhteet, 
oikein kulmautuneet raajat, vahva runko ja luusto. Hyvät silmät, käpälät ja ranteet, maski saisi olla 
tummempi, muuten muuten kaunis kokonaisuus, liikkuu hyvin.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP-JUN ROP

AVOINLUOKKA

Edendane’s Front Page News FI27851/14



Erinomainen narttu, kaunis pää, hyvät silmät, erinomainen kaula ja selkälinja. Vahva runko, 
erinomainen eturinta, oikein kulmautuneet raajat, erinomaiset käpälät ja ranteet. Liikkuu kauniisti, 
erinomainen kokonaisuus.
AVO ERI1 SA VASERT

Red Rublev Moon Stars Sun FI23653/14
Tasapainoinen, hyvin rakentunut narttu, jolla hyvä pää & silmät. Kaunis kaula, oikeat mittasuhteet 
rungossa. Oikein kulmautuneet raajat edessä ja takana, riittävä luusto. Hyvät ranteet ja käpälät, 
liikkuu hyvin.
AVO ERI2 SA 

VALIOLUOKKA

Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09
Aivan erinomainen 7 v vanha narttu, jolla komea pää, hyvät silmät. Oikeat mittasuhteet rungossa, 
erinomaisesti kulmautuneet raajat, hyvät ranteet ja käpälät. Riittävä rintakehä, liikkuu kauniisti 
ikään nähden ja kantaa itsensä kauniisti. Hyvä kokonaisuus.
VAL ERI3 SA PN4

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Aivan erinomainen narttu, kaunis pää, erinomainen runko ja mittasuhteet, erinomainen kaula ja 
selkälinja. Aivan oikein kulmautuneet raajat, hyvät silmät, ranteet & käpälät. Liikkuu kauniisti, 
erinomainen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN2 CACIB

Euro Power Helsinki Rock FI40488/13
Erinomainen narttu, kaunis pää, hyvät silmät. Erinomaiset mittasuhteet rungossa, kaunis kaula, hyvä
selkälinja. Hyvin kulmautuneet raajat, hyvä luusto, hyvät ranteet ja käpälät. Erinomainen 
kokonaisuus, liikkuu hyvin.
VAL ERI2 SA PN3 VACA

Kiamar Dior Bella FI29428/11
Erinomaisesti rakentunut narttu, erinomainen pää ja silmät, kaunis kaula ja hyvät mittasuhteet. 
Riittävä eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, hieman kääntää etukäpäliä ulos. Liikkuu kauniisti, 
erinomainen kokonaisuus, hyvät ranteet ja käpälät.
VAL ERI4 SA

musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Jättiläisen Hedera FI29439/15
Tämä nuorukainen tarvitsee kehäkoulutusta, niin että tuomari voi tarkistaa sen. Koira ei ole arka, 
mutta täysin tottumaton tuomarin käsittelyyn.
JUN EVA



Kiamar Elegant Entree FI34286/15
Nuori musta uros, jolla hyvä kallo ja kuono-osa, mutta alaleuan tulee vahvistua, niin vielä että oieni 
yläpurenta poistuu, hyvät silmät ja kaula, vielä ahdas etuosa. Kääntää ranteita yli ja etukäpäliä 
liiaksi ulos, luisu lantio. liikkuu epävakaasti edestä, hyvä musta väri, purenta ja eturaajojen takia 
hylätty.
JUN HYL.

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Famous Freetrik FI48546/14
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Hank-M Del Castello Delle Rocche SE46865/2013
Vahvarakenteinen uros, jolla voimakas pää ja hieman avonaiset silmät, ristipurenta, jonka johdosta 
palkintosija. Hyvä kaula, vahva luusto, oikeat mittasuhteet, eturinta voisi olla voimakkaampi, 
erinomainen raajojen luusto. Hyvät käpälät & ranteet, liikkuu hyvin.
AVO HYL.

VALIOLUOKKA

C’mon Please Be My Star FI46582/13
Komea musta uros, jolla komea pää, hyvät silmät, erinomaiset mittasuhteet. Riittävästi 
kulmautunut, erinomainen kaula ja selkälinja, vahva runko ja raajojen luusto. Liikkuu erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Genedda Femme D’état FI19219/15
Hyväkokoinen, hyvät mittasuhteet omaava nuori narttu. Hyvä pää, alaleuka saisi olla hieman 
voimakkaampi, hyvät silmät, kaunis kaula. Riittävästi kulmatuuneet raajat, vahva luusto, hyvät 
ranteet ja käpälät. Valkoinen väri voisi olla hieman puhtaampaa, hieman väistää tuomaria, joka 
varmaan iän karttuessa unohtuu. Liikkuu hyvin.
NUO EH1

VETERAANILUOKKA

Great Gladiolus Antheia FI54093/07
VET POISSA

sininen

UROKSET



JUNIORILUOKKA

Highlander Blue Hredecká Hvezda FI53424/15
Hyvärakenteinen uros, jolla komea pää, hieman avonaiset silmät, hyvä kaula. Saisi olla paremmin 
kulmautunut edestä, myös hieman takaa. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä selkä, riittävä luusto, hyvät
ranteet ja käpälät. Liikkuu hyvin, antaa katsoa pään ja purennan hyvin, valitettavasti ei anna käydä 
runkoa läpi, jonka johdosta palkintosija.
JUN EH1

VALIOLUOKKA

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Harvinaisen komea ja tasapainoinen sininen uros. Komea pää, hyvät silmät, kaunis kaula & ylälinja,
erinomaisesti kulmautuneet raajat. Vahva runko ja raajojen luusto, hyvät ranteet ja käpälät. Liikkuu 
kauniisti, todella komea yksilö.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Coeur De Lion D’hongrie Fortuna 4 U Finland MET.DOG452/15
Hieman lyhytraajainen ja pitkärunkoinen nuori narttu. Hyvä pää ja silmät, riittävä kaula, oikein 
kulmautuneet raajat edessä ja takana. Hyvä häntä ja luuston vahvuus ja käpälät. Iän kanssa saa vielä
vähän kiinteytyä, liikkuu hyvin.
JUN EH1

Veter Baltiki Atlanta FI13500/16
Hyvän kokoinen ja hyvät mittasuhteet omaava sininen narttu. Hyvänmallinen pää, selkeä 
ristipurenta, jonka johdosta palkintosija. Hyvä kaula, hyvä selkälinja, se voisi olla paremmin 
kulmautunut raajoistaan. Riittävä luusto, hyvät ranteet & käpälät, hyvä väri. Liikkuu hyvin ikäänsä 
nähden.
JUN HYL.
 


