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musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

Genedda Déjá-Vu FI48603/14
PEN POISSA

JUNIORILUOKKA

Magic Alaunt Linnunrata FI34440/14
11 kk,m hyvänkokoinen poika, joka ei vielä jaksa keskittyä. Yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät 
korvat, avonaiset luomet pilaa ilmeen, purenta ok, liikaa huulia. Normaalit kulmaukset edestä ja 
takaa, ikäisekseen riittävä runko, sopiva luusto, vielä hyvin kapea edestä ja takaa. Liikkuu 
joustavasti, mutta lyhyellä askeleella, ei vielä tasapainoa. Miellyttävä luonne.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
22 kk, raamikas, ryhdikäs, hyväntyyppinen poika, jolla oikeat mittasuhteet. Erittäin kauniit linjat 
päässä, kuonoselkä ei ihan suora, kauniit silmät, purenta ok, sopivasti huulia. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, ikäöisekseen erinomainen runko, erinomainen raajavahvuus, hyvät suorat raajat. 
Hyvät käpälät, hyvä karva, selkälihakset eivät vielä ihan kehittyneet, kärsii hieman liikkeessä, mutta
liikkuu pitkällä tyylikkäällä askeleella, erinomainen luonne.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP

NARTUT

AVOINLUOKKA

Bonel Fanni FI52879/12
2 v, feminiininen narttu, jolle toivoisin hieman lisää raajakorkeutta, esiintyy epävarmasti ja niiaten. 
Hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, purenta ok, pienet silmät antaa hieman vieraan ilmeen. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, kokoon sopiva runko, hyvä eturinta, hyvä selkä ja lantio. Hyvä karva, 
liikkuu lyhyellä askeleella hieman jännittyneenä, ahdas takaa, toivoisin enemmän itsevarmuutta, 
jotta koira kantaisi itseään paremmin.
AVO EH1

Genedda Nomen Nudum FI22064/09
6 v, narttu, joka tänään esitetään liian lihavassa kunnossa. Yhdensuuntaiset päänlinjat, purenta ok, 
kaunis ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen eturinta ja oikea rintakehän muoto, 
hyvä luusto ja käpälät. Hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio, tästä johtuen takaraajat liikkuu rungon 
alla. Liikkuu riittävällä askelmitalla, miellyttävä luonne.
AVO H



VALIOLUOKKA

Genedda Periculo Meo FI52028/09
5,5 v, hyvänkokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, riittävän yhdensuuntaiset linjat päässä. 
Kaunis ilme, purenta ok, hieman huolimattomat korvat, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. 
Erinomainen eturinta ja runko, hyvä selkä ja lantio, kokoon sopiva luusto, hyvät suorat raajat, hyvät
käpälät. Kaunis puhdas valkoinen pohjaväri. Liikkuu hyvällä askelmitalla ja kantaa itseään hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

Doggimainen Jaakko Kulta FI46242/14
7 kk, urospentu, hyvä koko ja mittasuhteet, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, vielä 
huolimattomat korvat, purenta ok. Hieman pysty lapa, hyvä olkavarsi, ikäisekseen normaali runko, 
hyvät suorat raajat, sopiva luusto. Hyvä karva, liikkuu vielä hyvin epätasapainoisesti. Liikkuu 
hyvällä askelmitalla, kun jaksaa keskittyä, miellyttävä luonne.
PEN1 KP VSP-PEN

Doggimainen Leipuri Hiiva FI46241/14
PEN POISSA

NARTUT

PENTULUOKKA

Amanda FI45502/14
8 kk, feminiininen tyttö, jolla hyvät mittasuhteet, yhdensuuntaiset linjat päässä, hyvä 
sukupuolileima, purenta ok, hyvät korvat, normaalit kulmaukset edestä ja takaa, sopiva luusto, 
hyvin suorat raajat, super käpälät. Hyvä selkä ja lantio, liikkuu ikäisekseen tasapainoisesti ja hyvällä
askelmitalla, esiintyy hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Bonel Golden Boy FI28157/14
11 kk, hyvän kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, toivoisin litteämpää kalloa, vieras ilme, 
purenta ok, liikaa huulia, hieman huolimattomat korvat. Liian avoimesti kulmautunut sekä edestä 
että takaa. Oikea rintakehän muoto, mutta liian pitkä lanneosa, toivoisin leveämpää reittä ja 
selvempää polvikulmaa, niin koira ei olisi takakorkea, kokoon hento luusto. Minulle hyvin vieras 



epäpuhdas väri, miellyttävä luonne, liikkuu lyhyellä tehottomalla askeleella, takakorkea 
liikkeessäkin.
JUN H

NARTTU

AVOLUOKKA

Elderberry's Unlimitid Star FI44234/13
2 v, ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, toivoisin hieman elegantimpaa päätä, riittävä 
otsapenger, purenta ok, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta ja rintakehän 
muoto, suorat raajat, hyvä selkä ja lantio, hieman pitkä lanneosa. Hyvä luusto, liikkuu hyvällä 
askelmitalla, hieman löysä edestä, erinomaisessa lihaskunnossa.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI VACA

VALIOLUOKKA

Bonel Dolce Vita FI46980/11
3 v, kaunis ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, riittävän yhdensuuntaiset linjat päässä, kaunis 
ilme, purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko, hyvä selkä ja lantio, sopiva 
luusto. Liikkuu tehokkaasti hyvällä askelmitalla, hyvä luonne.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Edendane's Pulitzer Prize FI27849/14
1 v ikäinen, ryhdikäs hyvin kehittynyt poika, jolla oikeat mittasuhteet, yhdensuuntaiset linjat päässä,
hyvät korvat, oikea purenta, oikein kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä raajakorkeus ja vahvuus, 
esitetään tänään laihassa kunnossa. Liikkuu ikäisekseen yllättävän tasapainoisesti pitkällä 
askeleella.
JUN ERI1

VALIOLUOKKA

Alder Glade's Luisfigo FI29948/11
VAL POISSA

Chic Carelia's Heyo Captain Jack FI31796/11
Kohta 4 v, vahvarakenteinen uros, joka voisi kauttaaltaan olla elegantimpi, hyvä sukupuolileima, 
riittävä yhdensuutaisuus päässä, purenta ok, runsaat huulet. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 
voimakas runko, toivoisin hieman lisää raajakorkeutta, hyvä selkeä lantio, toivoisin selvempää 
kinnerkulmaa. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella, hyvin edestä.
VAL ERI2



Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
4 v, kaunis uros, jolla oikeat mittasuhteet, yhdensuuntaiset linjat päässä ja mittasuhteet kallo / 
kuono oikeat, oikea purenta, mutta pienet kuluneet etuhampaat. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja
takaa, hyvä runko, erinomainen eturinta, hyvä luusto ja suorat vahvat raajat, liikkuu pitkällä 
tehokkaalla ja vapaalla askeleella. Miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

Samuraiwood's Ferrari Boy FI22326/12
3 v, hyvänkokoinen, hyvin esitetty uros, jolla hyvät mittasuhteet, yhdensuuntaiset linjat kallossa ja 
kuonossa, pitkät korvat, oikea purenta. Hyvin kulmautunut edestä, hyvät suorat raajat, mutta jäykät 
pystyt ranteet, hyvä runko, selkä ja lantio. Toivoisin leveämpää reittä ja selvempää polvea. Liikkuu 
jäykästi edestä ja toivoisin enemmän voimaa taakse. Miellyttävä luonne.
VAL EH3

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Edendane's Front Page News FI27851/14
Vuoden ikäinen, hyvän kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, erinomainen sukupuolileima, 
hyvät yhdensuuntaiset pään linjat, hyvin asettuneet korvat, sopiva otsapenger, hyvä kallon ja 
kuonon syvyys, purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, ikäisekseen hyvä runko, hyvät 
suorat raajat, erinomaiset käpälät, hyvä selkä ja lantio. Liikkuu hyvällä askelmitalla iloisesti, ei 
vielä ihan tasapainossa.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

Ritzypal's Full Moon Magic FI37413/14
9 kk, hyvänkokoinen narttu, toivoisin enemmän yhdensuuntaisuutta päässä, vielä kapea kallo ja 
kulmakaaret saa vielä kehittyä, kuononselkä ei ihan suora, purenta ok, vielä ohut kaula. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvät suorat raajat, riittävä luusto. Liikkuu takana pitkällä askeleella, 
edestä tehoton lyhyt askel, hieman jäykkä, liina pysty ranne, hyvät käpälät. Miellyttävä iloinen ja 
peloton luonne.
JUN EH2

VALIOLUOKKA

Edendane's Mona Lisa Smile FI48907/09
Kohta 6 v, kaunis ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään mittasuhteet ja linjat, oikea 
purenta. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, hyvä selkä ja lantio, erinomainen 
suorat taajat. Liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella. Miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

Wundervoll Bahira FI40254/12
2 v 10 kk, ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, hyvät korvat, purenta ok, hyvä 
maski. Hieman pysty lapa, tästä johtuen lyhyt kaula, hyvä runko, selkä ja lantio. Toivoisin 
kiinteämpää lihasmassaa. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla, mutta hieman löysyyttä 
kyynärissä. Miellyttävä luonne.
VAL ERI2 SA PN2 VACA



KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane's
Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä. Kaikilla oikeat pään linjat, hyvät rungot ja oikea 
raajakorkeus. Eriomaiset sukupuolileimat, vapaat terveet liikkeet. Erinomaiset luonteet.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV.


