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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade's Ettan FI20195/14
Ok mittasuhteet, hyvä koko, erinomainen sukupuolileima. Hyvä pään pituus ja linjat, tummat 
silmät. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja, sopiva eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset, tiiviit käpälät.
Hyvä askelpituus, kintereissä löysyyttä. Rauhallinen käytös.
JUN ERI1 SA

Edendane's Breaking News FI27847/14
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko, hyvä pään pituus, urosmainen ilme, hyvin asettuneet korvat. 
Hyvä kaula, eturinta, rintakehän pituus, runko. Hyvät vahvat raajat ja kulmaukset. Ranteiden tulisi 
joustaa selvästi paremmin. Liikkuu erittäin hyvällä askeleella. Miellyttävä, rauhallinen käytös. 
Eturaajojen virhe vaikuttaa palkintosijaan.
JUN EH3

Edendane's News Flash FI27850/14
Hyvät mittasuhteet, ääriviivat, kokonaisvahvuus. Erinomainen pään pituus, avoimet silmäluomet, 
kaunis huulilinja. Hyvä kaula, säkä, eturinta, runko, hyvät kulmaukset ja raajojen luut. Liikkuu 
kevyellä askeleella. Rauhallinen käytös.
JUN ERI2 SA

NUORTENLUOKKA

Sardi's Secret Agent 007 At Hoppinghams FI24384/14
Ok, mittasuhteet, keskivahva kokonaisuus, jonka luusto raajoissa voisi olla voimakkaampi. 
Erinomainen pään pituus, otsapenger ja huulilinja voisi olla parempi. Hyvä rungon syvyys ja 
voimakkuus, hyvät kulmaukset ja käpälät. Erittäin hyvät liikkeet, miellyttäväå käytös.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Red Rublev Let's Go Crazy FI38403/13
Ok mittasuhteet, erinomainen vahvuus. Erittäin hyvälinjainen pää, kaunis huulilinja. Hyvä kaula, 
säkä, ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä pitkä rintakehä. Hyvät tasapainoiset kulmaukset, vahva 
raajaluusto, erittäin hyvät liikkeet. Miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP RYP-2

Samuraiwood's Guess Who FI24742/12
Hyvät mittasuhteet ja vahvuus ja ruoksen leima, hyvä pään vahvuus, hyvä kallon ja kuonon suhde, 
hieman löysät huulet. Hyvä kaula, säkä, keskivahva eturinta, hyvä runko, erinomaiset kulmaukset. 
Hyvät joustavat liikkeet, saisi liikkua pirteämmin. Miellyttävä käytös.
AVO ERI2 SA PU4 VASERT



VALIOLUOKKA

Alder Glade's Alonso FI47620/11
Ok mittasuhteet, erinomainen vahvuusaste, hyvä uroksen leima. Hyvälinjainen pää, kuono saisi olla 
pidempi. Hyvä kaula, eturinta, runko, erinomainen raajojen luusto, käpälät. Liikkuu hyvällä 
askeleella. Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU2 VACA

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Erinomainen koko, vahvuus, vahva urokset leima. Erittäin hyvä pää, kaunis huulilinja, hyvä kaula, 
erinomainen eturinta, runko, pitkähkö lanneosa, erittäin hyvät kulmaukset. liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella. Kintereissä hieman pehmeyttä, vaikuttava kokonaisuus. Miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PU3

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Edendane's Centerfold Holder FI27853/14
Ok mittasuhteet, sopivan vahvuinen. Hyvät pään linjat, kaunis kaulan kaari, hyvä kaula, lupaava 
eturinta, runko, keskivahva raajojen luusto. Litteät käpälät, hyvät kulmaukset. Joustava liiike, mutta 
köyristää lantiota, voisi kantaa häntänsä kauniimmin.
JUN EH3

Edendane's Front Page News FI27851/14
JUN POISSA

Ritzypal's Full Moon Magic FI37413/14
Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste. Hyvä pään pituus, loiva otsapenger, pää saa kehittyä. Hyvä 
kaula, säkä, eturinta, runko. Liikkuu hyvällä pitkällä sivuaskeleella, löysästi edestä. Miellyttävä 
luonne.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

Royal Jazz Alice In Wonderland FI37702/14
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvin kehittynyt, hyvä pään ja kuonon linjat. Hyvä kaula, 
otsapengertä saisi olla enemmän. Hyvä säkä ja runko, eturintaa saisi olla enemmän. Keskivahva 
raajojen luusto. Liikkuu kevyellä askeleella, hyvä käytös.
JUN ERI2

Von Scheer's Bring It On FI53043/14
Ok mittasuhteet, ilmavan vaikutuksen antava. Hyvä pään pituus ja linjat, kuono saisi olla vahvempi.
Hyvä kaula, eturinta ja runko saisi olla voimakkaampi, keskivahva raajaluusto. Hyvät käpälät, 
takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. köyristää voimakkaasti lannetta ja liike jää rungon alle. 
Hieman rauhaton käytös.
JUN H

AVOINLUOKKA

C'mon No Thanks I Am Fine FI18271/13



Ok mittasuhteet, hyvälinjainen kevytpiirteinen pää. Riittävä kaula, keskivahva eturinta, 
tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät & raajaluusto voisi olla voimakkaampi. Hyvät edestakaisin
liikkeet, hyvä sivuaskel, mutta taka-askel saisi työntää syvemmälle.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

Edendane's Mona Lisa Smile FI48907/09
Erinomainen vahvuusaste, ok tyyppi, kaunis kokonaisuus. Hyvämittainen ja vahva pää, hyvät 
korvat. Erinomainen kaula ja säkä, hyvä pitkä rintakehä. Erinomaiset kulmaukset, hyvä raajojen 
luusto ja hyvät käpälät, hyvät sivuaskel. Miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12
Ok mittasuhteet, hyvät pään linjat, kuono voisi olla vahvempi, kaunis huulilinja. Hyvä kaula, 
eturinta, runko, erinomaiset vahvat raajat. Hyvät käpälät, suorat edestakaisin liikkeet, kevyt 
sivuliikkeet. miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CAVIB VSP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane's
Oikean tyyppisiä koiria, joilla oikea pään malli, koirien vahvuudessa heittelyä. Oikeat käpälät. 
Ryhmän koirat liikkuu hyvällä askeleella. Kokonaisuudessa laadukas ryhmä.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

Genedda D'un Autre Côté FI48599/14
PEN POISSA

NARTUT

PENTULUOKKA

Genedda D'amour Déesse FI48607/14
Ok mittasuhteet, hyvä vahvuus. Hyvä pään pituus, mutta saa vahvistua. Hyvä kaula, ikään sopiva 
eturinta ja runko. Erinomainen raajojen vahvuus ja löysät käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. Niukka 
väritys, miellyttävä käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET



JUNIORILUOKKA

Jättiläisen Fragola Alnus FI28898/14
Ok mittasuhteet, erittäin kesken ja keskeneräinen. Vahva pää, hyvä huulilinja, kaula saa vahvistua, 
sekä runko ja eturinta, suora etuosa. Kauniit takakulmaukset, hyvät käpälät. Epävakaat edestakaiset 
liikkeet, hyvä sivuliike, vaatii pituutta.
JUN H

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Don Giovanni FI38834/13
Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste. Vahva, lyhytlinjainen pää, jossa hyvä uroksen leima, liikaa 
huulia. Hyvä kaula, runko, niukka eturinta, jyrkkä lantio ja kovin suora takakulmaus. Suorat 
edestakaiset liikkeet, kevyt sivuliike, taka-askel jää heikoksi ja lyhyeksi.
NUO H

Perfect Sunshine His Royal Highness FI37352/13
Ok mittasuhteet, hieman ilmava kokonaisuus. Vahva pää, kaunis huulilinja, kallon linja saisi olla 
parempi. Erinomainen eturinta, lyhyt rintakehä ja nouseva vatsalinja. Hyvät etukulmaukset, 
takakulmaukset voisi olla voimakkaammat ja reisi leveämpi. Suorat edestakaiset liikkeet, kevyt 
sivuliike, mutta taka-askel voisi olla voimakkaampi, hyvä luonne.
NUO H

AVOINLUOKKA

Bonel Einstein FI31880/12
Voimakasrakenteinen kookas uros, hieman lyhytkuonoinen pää, tiukat kulmahampaat. Vahva lyhyt 
kaula, hyvä säkä, pitkä rintakehä, eturinta ja kulmaukset voisi olla voimakkaammat. Hyvä 
raajaluusto ja käpälät, aavistuksen pitkä lanneosa, keskivahvat kulmaukset, reisi saisi olla leveämpi.
Kevyt sivuliike, askelpituus saisi olla parempi, miellyttävä käytös.
AVO EH2

Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
Hyvät mittasuhteet ja vahvuus, hyvä pää, huulikaari voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula, eturinta, 
runko, eriomaiset raajat ja käpälät. Sivuliikkeessä hyvä askelmitta, miellyttävä rauhallinen käytös.
AVO ERI1

Glistening Chikago Casanova FI51416/12
Vahva kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, vahva lyhytlinjainen pää, kuono saisi olla pidempi, liikaa 
huulia. Hyvä kaula, eturinta, runko, hyvät käpälät, kulmaukset. Taipumusta peitsaukseen, mutta saa 
kuitenkin ok ravin. Kovin tumma väritys, koira suhtautuu tuomariin iloisesti, mutta ei anna katsoa 
purentaa.
AVO EVA

Patientdanes Gmj Poker Chip FI32235/11
Kevyt, ilmava kokonaisuus, hyvä pään pituus, mutta saisi olla enemmän vahvuutta. Hyvä kaula, 
säkä, rintakehän syvyys, keskivahva raajaluusto. Hyvät käpälät, löysät kyynärpäät. Sivuliikkeessä 
riittävä rytmi ja askelpituus.
AVO EH3



VALIOLUOKKA

Figaro V Grand Oak's Von Adamantium FI59699/11
Ok mittasuhteet, erinomainen sukupuolileima. Vahva pää, oikeat linjat, riittävä pituus, voimakas 
huulilinja. Hyvä kaula, erinomaiset kulmaukset, luusto, käpälät, hyvä rungon muoto. Hoikka, 
pitkäaskel liikkeessä, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvä pään pituus, loiva otsapenger, hyvä kaula, pitkä rintakehä. 
Eturintaa voisi olla enemmän, tiiviit käpälät ja raajojen luusto. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, 
miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PU2 VACA

VETERAANILUOKKA

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
Ok mittasuhteet, voimakas uros, lyhytkuonoinen pää, enemmän huulilinjaa. Hyvä kaula, 
erinomaiset raajat, käpälät, hieman luisu lantio. Koira liikkuu tänään erittäin epäpuhtaasti takaa. Ei 
olisi oikein arvostella koiraa niiden liikkeiden perusteella. Miellyttävä käytös.
VET EVA

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Vaikuttava kokonaisuus, erinomainen pään pituus, kuivunut kuono-osa. Upea kaula, eturinta, runko,
eriomaiset kulmaukset ja luusto. Hyvät käpälät, aavistuksen pehmeät liikkeet, mutta liikkuu tämän 
koiran kokoiseksi hyvin. Miellyttävä käytös.
VET ERI1 SA PU3 ROP-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Hoppingham's Rhythm'n Black Maya FI44083/14
Ok mittasuhteet, erittäin nuori narttu, jonka luusto voisi olla vahvempi. Hyvät pään linjat, hyvä 
sukupuolileima, hyvä kaula, hyvä eturinta ja runko. Hyvät raajat ja käpälät, suorat edestakaiset 
liikkeet, hyvät kevyet sivuliikkeet. Miellyttävä käytös. Vaikka kyse nuoresta koirasta, ei vielä ole 
valmis tähän luokkaan.
JUN EH3

Hoppingham's Rhythm'n Diamonds FI44081/14
Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat. Pitkä pää, otsapengertä voisi olla enemmän. Hyvä kaula, 
lupaava eturinta ja runko, tiiviit käpälät, erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin, tumma 
värisävy, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

Jättiläisen Geranium Lucidum FI30681/14
Vahva narttu, joka tänään hieman tukevassa kunnossa. Hyvä pään pituus, kallon ja kuonon linjat. 
Hyvä kaula ja runko, eturinta saa kehittyä. Keskivahva raajaluusto, hyvät käpälät. Hyvä sivuliike, 
vielä kinnerahtautta. Miellyttävä käytös.
JUN EH2



NUORTENLUOKKA

Colra's Star Points 2 Lha'd AKCWS4530990
Hyvät mittasuhteet, hyvä vahvuus, hyvä pään pituus, kaunis huulen kaari. Hyvä kaula, säkä, 
eturinta, hyvä rintakehän muoto. Hyvät kulmaukset ja käpälät, suorat edestakaiset liikkeet, kevyt 
sivuliike, tehoa saisi olla enemmän.
NUO ERI1 SA PN4 VASERT

Perfect Sunshine Her Highness FI37357/13
Ok mittasuhteet ja ääriviivat, pitkä hyvälinjainen pää, riittävä huulilinja, hyvä kaula. Erinomainen 
eturinta, lyhyt rintakehä, hyvä etuosa. Hieman luisu lantio, reisi saisi olla leveämpi, suorat 
edestakaiset liikkeet, erittäin kevyet sivuliikkeet. Lantion asento korostuu liikkeessä. Väritys saisi 
olla kirkkaampi.
NUO EH2

AVOINLUOKKA

Genedda nomen Nudum FI22064/09
Vahva narttu, joka tänään tuhdissa kunnossa. Hyvät kuonon ja kallon linja, kaunis huulilinja, vahva,
lyhyt kaula, erittäin hyvä eturinta ja runko. Keskivahvat raajat, hyvät käpälät, hyvät kulmaukset. 
Liikkuu hyvällä askeleella, hieman tumma väri. Tiiviimmässä kunnossa koira antaisi paremman 
vaikutelman.
AVO EH2

Grand Oak's Princess Of Nemesia FI46120/12
Hyvät mittasuhteet ja koko, antaa ilmavan vaikutelman. Pitkä pää, jossa hyvä kuono pituus, loiva 
otsapenger, hyvä kaula ja säkä. Riittävä eturinta, keskivahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, 
edestakainen liike kovin kapea ja löysät ranteet, sivuliike kevyt, mutta teho puuttuu. Miellyttävä 
käytös.
AVO H

Grand Oak's Pussy Cat FI46123/12
Ok mittasuhteet, oikea koko. Hyvä pään pituus, hyvä huulilinja, hyvät pään linjat. Hyvä kaula, säkä 
ja runko, eturintaa saa tulla lisää. Kokoon sopiva raajaluusto, hyvät käpälät. Kevyet sivuliikkeet.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Big Ranger's Europa Vqd FI23724/11
Ok mittasuhteet ja vahvuus, hyvä pään profiili, kuono voisi olla voimakkaampi. Erinomainen kaula,
eturinta, hyvä runko. Erinomaiset kulmaukset, hyvät käpälät. Suorat edestakaiset liikkeet, hyvä 
rytmi liikkeessä, laiska liikkuja, hyvä käytös.
VAL ERI4

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
VAL POISSA

Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13



Ok mittasuhteet, kauniit ääriviivat, oikean pituinen pää, hyvä huulilinja, hyvä kaula, säkä, runko. 
Keskivahva eturinta, erinomainen raajojen vahvuus, kulmaukset. Erinomaiset pitkät liikkeet. 
Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Genedda Periculo Meo FI52028/09
Ok mittasuhteet, ääriviivat, kaunis pää, jossa ok sukupuolileima. Erinomainen kaula, eturinta, runko
saisi olla tiiviimpi. Hyvät kulmaukset, raajaluusto, käpälät, suorat edestakaiset liikkeet, hyvä 
sivuaskel, pehmeät kintereet. Hyvä käytös.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10
Vahva kokonaisuus, jossa hyvä nartun leima. Hyvä pitkä pää, jossa kuonossa voimaa, hyvä 
huulilinja, hyvä kaula ja runko, joka voisi olla tiiviimmässä  kunnossa. Hyvät raajojen luut, 
aavistuksen pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös.
VAL ERI3 SA

Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
VAL POISSA

VETERAANILUOKKA

Jättiläisen Istar B'seba FI48298/04
Hyvät mittasuhteet, vahva kokonaisuus. Hyväilmeinen pää, hyvä kaula, eturinta, runko, pitkä 
lanneosa. Hyvät kulmaukset, tiiviit käpälät, hyvät kulmaukset. Hyvät suorat liikkeet, hyvärytminen 
sivuliike. Miellyttävä käytös.
VET ERI1 SA VSP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Genedda Bouc Émissaire FI44981/12
Vaikuttava vahva kokonaisuus. Hyvät kuonon ja kallon linjat, kuono voisi olla pidempi ja 
otsapengertä lisää. Vahva, hyvä kaula, hyvä eturinta, runko voisi olla hieman tiiviimpi. Eriomaiset 
vahvat raajat, tiiviit käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella, etuaskel löysä. Miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11



Erinomaiset mittasuhteet ja vahvuusaste. Voimakas pää, hyvät kuonon ja kallon linjat, lisää 
otsapengertä, hyvä huulikaari. Hyvä säkä, rungon pyöreys. Miellyttävä käytös, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

NARTUT

AVOINLUOKKA

Genedda Blague Privée FI44977/12
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvä kuono ja kallon linja, hyvä huulilinja. Hyvä kaula, eturinta, 
runko. Hyvä raajojen asento, tiiviit käpälät, keskivahva eturinta. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. 
Rauhallinen käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP

VALIOLUOKKA

Bonel Dana Sofia FI46981/11
Ok mittasuhteet, hyvä pään pituus ja linjat, hyvä huulikaari, kaula, rintakehän pyöreys. Hyvät 
kulmaukset takana, hyvät käpälät, hyvät edestakaiset liikkeet, liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN2 VACA

C'mon Legacy Of Valeriana FI50356/12
Hyvä koko ja vahva narttu. Yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä huulikaari, voimakas kallo. Hyvä 
kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hieman pitkä lanneosa. Erittäin hyvät raajat, tiiviit käpälät, 
suorat edestakaiset liikkeet, sivuliikkeessä hyvä askel, mutta ylälinja saisi pysyä tiiviimpänä. Ujo 
käytös, mutta antaa tuomarin käsitellä.
VAL ERI2

VETERAANILUOKKA

Danemanian Questa Pearl FI28106/07
Hyvät mittasuhteet ja vahvuus, erittäin kauniit pään linjat, loiva otsapenger, hyvä kaula, eturinta, 
runko. Hyvä raajaluusto, kulmaukset, käpälät, suorat edestakaiset liikkeet, hyvä rytmi liikkeessä. 
Rauhallinen käytös.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET


