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tuomari: Marja-Leena Kurvinen
Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Happy Pavelon FI32315/16
14 kk, keskivoimakas, maskuliininen, oikeat mittasuhteet, pään tasot eivät vielä
yhdensuuntaiset, muutoin hyvä uroksen pää. Pitkä kuiva kaula, kuiva säkä ja selkä.
Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä rinnan syvyys, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä karva ja
väri, hyvät käpälät. Yhdensuuntaiset liikkeet, kaipaa vielä lisää voimaa liikkeisiin, ylälinja
säilyy liikkeessä, purenta ok.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Unagradablesorpresa FI44476/16
10 kk, vankka kaunislinjainen vahvaluustoinen, pienehkö narttu, jolla oikeat mittasuhteet.
Vahva pää, kuono-osa saisi olla hieman pitempi, yhdensuuntaiset pään tasot, kaunis
karva. Hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut vahvat raajat, ikäänsä nähden hyvin
kehittynyt etuosa. Liikkuu sujuvasti pitkällä askeleella, hyvä karva ja väri, hyvät käpälät,
purenta ok.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP ROP-JUN
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
Vajaa 2 v, vahva kaunislinjainen, oikeat mittasuhteet, vahva, hieman lyhyt pää,
yhdensuuntaiset tasot. Hyvä kaula, kaunis ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, vahva raajat.
Hyvin kehittynyt etuosa, hieman pehmeä ranteet, takaa kinnerahdas, löysä edestä,
muutoin sujuvat liikkeet, avoin luonne.
NUO ERI1
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
8 –vuotias, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, vahva nartun pää, yhdensuuntaisin
linjoin, purenta ok. Vahva kuiva kaula, hyvä säkä, hieman pehmeä selkä, muutoin hyvä
ylälinja. Täyteläinen hyvä eturinta, yasapainoisesti kulmautunut, sujuvat yhdensuuntaiset
liikkeet, rauhallinen arvokas olemus.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Jussarön Vartija FI39029/16
1 v, vankka, oikeat mittasuhteet, raskas maskuliininen pitkä pää, kyömy kuonon selkä,
muutoin tasot yhdensuuntaiset. liikaa huulia ja kurkunalus nahkaa. Vahva kaula, hyvä
säkä, vielä pehmeä selkä, köyristää mielellään lanneosaansa, riittävä rinnan syvyys ja
leveys, mutta eturinta saa kehittyä. Niukat etukulmaukset, hyvät takana, hyvät käpälät,
hieman löysät ranteet. Sujuvat hieman edestä löysät liikkeet.
JUN EH2
Grande Gremin’s I DId It With Mihavana FI36304/16
1 vuotias, keskikokoinen, keskivoimakas, oikeat mittasuhteet, vahva pää, pään tasot eivät
yhdensuuntaiset, purennat ja hampaat ok. Vahva kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti
kulmautunut, lyhyt suora olkavarsi, takaa hyvin kulmautunut, väri ei paras mahdollinen,
hieman suuria mustia laikkuja. Hyvät käpälät, sujuvat liikkeet.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
20 kk, kookas elegantti uros, jolle toivoisin kokoonsa nähden vahvemman luuston.
Maskuliininen pää, kyömy kuonon selkä, muutoin yhdensuuntaiset tasot, tummat silmät,
hieman liikaa huulia. Tyylikäs kaula, hyvä säkä ja selkä, hyvä rinnan syvyys, hyvä eturinta,
tasapainoiset kulmaukset, hyvät tiiviit käpälät, hieman jyrkkä lantio. Hyvä karvan väri,
sujuvat liikkeet.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Mi’havana Jedi FI48058/14
3 vuotias, kookas, keskivoimakas, lanneosaltaan hieman pitkä uros, kauniit ääriviivat,
toivoisin hieman pidemmän pään, yhdensuuntaiset pään tasot, pitkä kuiva kaula, hyvä
säkä ja ylälinja. Hyvä rinnan syvyys, riittävä eturinta, suorahko olkavarsi. Hyvin
kulmautunut takaosa, väri ei paras mahdollinen, isoja mustia laikkuja. Liikkuu edestä löysin
kyynärpäin, muutoin hyvät liikkeet, avoin luonne, pureta ja hampaat, alahuuli kääntyy
sisäänpäin.
AVO ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
JUN POISSA

Perfect Sunshine Impressive Illusion FI34918/16
13 kk, keskikoinen ja keskivoimakas, hyvät mittasuhteet, feminiininen pää, luomet saisivat
olla tiiviimmät, pään tasot eivät yhdensuuntaiset. Kaunis kaula, riittävä rinnan syvyys,
puutteellinen eturinta, lyhyt olkavarsi. Voimakkaasti kulmautunut, hieman pehmeät ranteet.
Liikkuu hieman löysästi edestä, riittävä askelpituus.
JUN ERI2
Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
13 kk, keskikokoinen, vahvaluustoinen, oikeat mittasuhteet. Vahva pää, kyömy kuonon
selkä, luomet saisi olla tiiviimmät. Vahva kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut,
hyvät käpälät. Lupaava eturinta, hyvä ylälinja, hyvä karva ja väri. Hyvät liikkeet, ylälinja
liikkeessä saa tiivistyä.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Tered-Dbm’s First Lady Of Flight V Grandoaks FI29089/16
1,5 v, pienehkö kevyt narttu, johon toivoisin lisää tyyliä ja voimaa, oikean pituinen pää,
otsapenger voisi olla selvempi, yhden suuntaiset pään tasot, vahva kaula, hyvä ylälinja.
Tasapainoisesti kulmautunut, riittävä rinnan syvyys, puutteellinen leveys. Hyvät tiiviit
käpälät, liikkuu löysästi edestä, riittävällä askel pituudella.
NUO H
AVOINLUOKKA
C’mon Queen Of The Ring FI55887/14
AVO POISSA
Jättiläisen Hortensia FI29435/15
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Ozaenas So Cute FI32183/14
3-vuotias, pienehkö kaunis linjainen narttu, jolle toivoisin lisää luustoa ja voimaa. Kaunis
pää, yhden suuntaisin tasoin, hyvä kaula. Kaunis ylälinja, suora olkavarsi, hyvin
kulmautunut takaa. Riittävä rinnan syvyys, toivoisin lisää eturintaa. Sujuvat
yhdensuuntaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Cheree FI17256/08
9,5 v, feminiininen pienehkö narttu, jolle toivoisin lisää luustoa ja voimaa. Kokoon sopiva
pää, yhdensuuntaisin tasoin, tummat silmät, hienot tiiviit luomet, hampaisto kaipaa
puhdistusta, purenta ok. Hyvä kaula, vähän painunut ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut,
hyvä ylälinja, sujuvat liikkeet.
VET ERI1 ROP-VET

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
17 kk, kookas komea kaunislinjainen voimakas ja tyylikäs koira, komea uroksen pää,
hieman kyömy kuononselkä, purenta ja hampaat ok. Vahva kaula, kaunis ylälinja,
tasapainoisesti kulmatuneet vahvat raajat. Hyvä rinnan syvyys, eturinta saa kehittyä. Hyvä
karva ja väri, yhdensuuntaiset edestä, vielä löysät liikkeet, avoin ja leikkisä olemus.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
AVO POISSA
Spotted-Sphinx Árvågenhed FI38150/16
2,5 v, keskikokoinen, keskivoimakas, raskaspäinen uros, hieman lyhyt ja turpea pää,
yhdensuuntaiset tasot, korostunut otsauurre, tummat silmät, vähän löysät luomet. Vahva
kaula, säkä saisi olla selvempi. Suora olkavarsi, hyvät takakulmaukset, riittävä rinnan
syvyys, hyvä eturinta. Pehmeät ranteet, hyvä karvan väri. Liikkuu lyhyellä korkealla
askeleella, kaipaa tasapainoa liikkeisiin. Kaipaisin enemmän tyyliä.
AVO H
VALIOLUOKKA
Alder Glade’s Endure FI20193/14
3-vuotias, kookas, vankkaluustoinen, voimakas. Oikeat mittasuhteet, vahva maskuliininen
pää, kyömy kuonon selkä, muuten yhdensuuntaiset pään tasot. Vahva kaula, hyvä säkä,
hieman pehmeä selkä, tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. Hyvä rinnan syvyys,
hieno eturinta, tiiviit käpälät, yhdensuuntaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Great-Body’s Nothing Think Bout Tomorrow FI33279/16
1 v, pienehkö, keskivahva, hyvät mittasuhteet, vahva pää, joka saisi olla pidempi ja
elegantimpi, tummat silmät, luomet saisivat olla tiiviimmät, purenta & hampaat ok, hieman
löysät huulet, kyömy kuonon selkä, pään tasot eivät aivan yhdensuuntaiset. Vahva kaula,
hyvä säkä, hieman pehmeä selkä, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä rinnan syvyys, hyvä
karva ja väri. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta etumatalana.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
20 kk, feminiininen, kaunis linjainen, neliömäinen, tyylikäs narttu. Pitkä nartun pää, pään
tasot eivät aivan yhdensuuntaiset, niukka otsapenger, purenta ja hampaat ok, tummat
silmät. Pitkä kaunis kaula, kaunis ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä rinnan
syvyys, riittävä eturinta. Liikkuu edestä hieman löysästi, mutta pitkällä suoralla askeleella,
hyvä karva ja väri.
NUO ERI2 SA PN4 VASERT
Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
20 kk, feminiininen, tyylikäs, keskivahva. Oikeat mittasuhteet, pitkä pää, lähes
yhdensuuntaisin tasoin, tummat silmät, hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoisesti
kulmautunut, riittävä eturinnan syvyys, eturinta saa vielä kehittyä. Liikkuu edestä vielä
löysästi, muutoin sujuvat liikkeet, hyvä karva ja väri.
NUO ERI1 SA PN3 SERTI
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
6,5 vuotias, ikäisekseen vanhalta vaikuttava, kookas narttu, jolla hieman pitkä
lanneosasta. Kaunis pää, lähes yhdensuuntaiset tasot, kauniit silmät, tiiviit luomet, purenta
ja hampaat ok. Vahva kaula, hieman notko selkä ja pyöreä lantio, suora olkavarsi. Kääntää
eturaajoja pukin koiviksi. Hyvin kulmautuneet takaraajat, hyvä rinnan syvyys ja eturinta.
Koiran liikkuminen näyttää vaivalloiselta. Epätasainen karvapeite, koira ei ole
näyttelykunnossa.
AVO H
Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
AVO POISSA
Red Rublev Lopstick Jungle FI38408/13
4 v, keskikoinen, keskivoimakas, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, lähes yhdensuuntaiset
tasot, vaaleat sulmät, purenta ok, vahva kaula, hyvä ylälinja, suora olkavarsi, hyvä rinnan
syvyys, eturinta saisi olla selvempi. Riittävät takakulmaukset, liikkuu jäykästi takaa, edestä
löysästi, toivoisin lisää ryhtiä ja tyyliä.
AVO EH1
Red Rublev Lollipop FI38406/13
4 v, keskikokoinen, keskivahva, oikeat mittasuhteet. Vahva pää, kyömy kuonon selkä,
muutoin hyvät tasot, runsaasti huulia. Hyvä kaula, riittävän tiivis ylälinja, lyhyt suora
olkavarsi, takaa hyvin kulmautunut. Riittävä rinnan syvyys, mutta kovin kapea eturinta,
purenta ja hampaat ok. Liikkuessaan ahdas edestä ja takaa, astuu ristiin, kaipaa voimaa ja
tasapainoa. Hyvä karva ja väri, tiiviit käpälät.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
5 v, voimakas ja tyylikäs, erittäin kaunis linjainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja
ihanassa suhteessa voimaa ja tyyliä. Vahva nartun pää, purenta ja hampaat ok, kaunis

kaula ja ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut vahvat raajat, kauniit tiiviit käpälät, ihana
eturinta, yhdensuuntaiset sujuvat liikkeet, ihana kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
Hyacinth V. Acasius FI35892/16
2 v, kookas tyylikäs ja voimakas narttu, vahva pää, jossa kuono-osa voisi olla pidempi,
purenta ja hampaat ok, tummat silmät, tiiviit luomet. Pitkä kaula, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, erinomainen rinnan syvyys, hyvä eturinta. Hieman pehmeät ranteet.
Liikkuu hieman löysästi edestä, riittävällä askelpituudella.
VAL ERI2 SA PN2
VETERAANILUOKKA
Northwind Northern Light FI48204/09
10 v, ihastuttava veteraani narttu, keskikokoinen ja keskivahva. Kaunis feminiininen pää,
ihanat tummat silmät ja tiiviit luomet. Kaunis kaula, ikäisekseen hyvä ylälinja.
Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä rinnan syvyys ja eturinta, sujuvat liikkeet.
VET ERI1 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane’s
KASV EI ESITETTY

