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tuomari: Satu Ylä-Mononen

sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
VAL POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
Erinomainen koko & mittasuhteet, saksi purenta, vahva riittävän pitkä pää. Vahva luusto, lupaava 
eturinta, hyvä asentoinen häntä, hyvä kaula & ylälinja. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu 
hyvällä askelpituudella, hieman kinnerahtaasti takaa, oikea laatuinen, mutta vielä hieman lyhyt 
turkki. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

VALIOLUOKKA

C’mon One And Only FI50958/13
Hyvä koko & mittasuhteet, saksi purenta, pitkä oikealinjainen pää, kookkaat vaaleat silmät ja 
hieman löysät silmäluomet. Hyvä kaula & ylälinja, riittävä eturinta, olkavarsi saisi olla viistompi. 
Hyvin kulmautuneet takaraajat, hyvä asentoinen häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, 
yhdensuuntaisesti edestä & takaa. Esiintyy ja esitetään hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

musta / harlekiini

UROKSET 

JUNIORILUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Kookas uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, oikealinjainen riittävän pitkä pää, löysät huulet 
ja löysää kaulan alusnahkaa, vilkkuluomet näkyvissä. Lyhyt hieman luisu lantio, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, vielä hieman löysästi edestä & takaa. Hyvä musta väri, esiintyy erinomaisesti.
JUN ERI 1

VALIOLUOKKA



C’mon Please Be My Star FI46582/13
Hyvä koko ja mittasuhteet, niukka saksi purenta, hyvät pään linjat, löysät huulet, vilkkuluomet 
näkyvissä ja silmät vuotavat, hyvä kaula & ylälinja. Erinomainen luusto, riittävä eturinta, hieman 
luisu lantio ja lyhyt olkavarsi. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta melko löysästi edestä. Hyvä 
musta väritys, hyvä asentoinen häntä, esiintyy erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Tered-Dbm’s First Lady Of Flight V Grandoaks FI29089/16
9 kk, hyvä purenta, hyvä pään pituus, mutta tällä hetkellä hyvin epäyhtenäiset pään linjat, 
puutteellinen otsapenger, riittävä kaula, hyvä ylälinja, vielä niukka eturinta. Hyvä luuston vahvuus, 
niukat kulmaukset edessä & riittävät takana, hyvä asentoinen häntä. Liikkuu hyvällä askel 
pituudella, köyristää tällä hetkellä liikkeessä lanneosaa. Edestä vielä kovin löysä, esiintyy 
erinomaisesti, tarvitsee aikaa.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Hyvä koko, aavistuksen pitkä runkoinen, hyvä purenta, hyvät päänlinjat ja pituus, vielä kevyt 
kuono-osa, löysät silmäluomet. Vahva luusto, hyvä eturinta, ikään sopiva runko, pitkä lanneosa. 
Hyvät kulmaukset edessä, hyvin voimakkaat takana, oikea asentoinen häntä. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella vielä löysästi edestä & takaa, saisi olla hieman reippaampi.
NUO EH2

Grande Gremin’s Fabulous Florestina FI48547/14
Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä pään pituus, vielä epäyhtenäiset pään linjat. Hyvä 
kaula & ylälinja, vahva luusto, eturintaa saisi olla enemmän. Erinomainen runko, niukat kulmaukset
edessä, hyvät takana. Liikkuu hyvällä askelpituudella, riittävän musta väri, saisi esiintyä hieman 
reippaammin.
NUO EH1

VALIOLUOKKA

Big Ranger’s Europa Vqd FI23724/11
VAL POISSA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
Vankkarakenteinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä pään pituus, riittävän 
yhtäläiset pään linjat. Erinomainen kaula & ylälinja & eturinta, vahva luusto, hyvin kulmautuneet 
raajat, hyvä asentoinen häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, esiintyy erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PU1 VSP



keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Samuraiwood’s Kovalchuk FI31237/15
Vankka rakenteinen uros, hyvä purenta, pää saisi olla kauttaaltaan jalompi. Erinomainen luusto & 
runko, hieman löysät huulet, hyvä kaula & ylälinja, niukat kulmaukset edessä, hyvät takana, hyvä 
asentoinen häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman löysästi edestä, esiintyy 
erinomaisesit.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Blaaholms Rubin DK09615/2015
Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä purenta, hyvät pään linjat & vahvuus, niukka maski. Hyvä kaula &
ylälinja, vahva luusto, niukka eturinta, hyvä asentoinen häntä. Niukat kulmaukset edessä, hyvät 
takana, liikkuu kauttaaltaan löysästi. Löysää vatsanalusnahkaa, esiintyy & esitetään erinomaisesti.
JUN ERI2

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
JUN POISSA

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
JUN POISSA

Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä pään pituus ja riittävän yhtenäiset päänlinjat. Hyvä 
kaula & ylälinja, erinomainen runko, eturintaa saisi olla enemmän, lyhyt pysty olkavarsi. Hyvät 
kulmaukset takana, hyvä asentoinen häntä. Kauttaaltaan erinomaiset liikkeet, hyvä maski, hieman 
nokinen väritys.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

AVOINLUOKKA

Hyacunth V. Acasius FI35892/16
Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä purenta, kaunis linjainen pää, hyvä luusto, kapea eturinta. 
Erinomainen kaula, niukat kulmaukset edessä, hyvät takana, hyvä asentoinen häntä. Liikkuu 
riittävällä askelpituudella, mutta liian korkealla etuaskeleella, esiintyy erinomaisesti.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09
VAL POISSA

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12



Kaunis tasapainoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis nartun pää, erinomainen runko &
eturinta, vahva luusto. Erinomaiset kulmaukset & hännän asento. Liikkuu erinomaisella 
askelpituudella, varpaita sisään päin kääntäen edestä, tasapainoinen kokonaisuus, esiintyy 
erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-1 BIS-2

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
KASV EI ESITETTY


