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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Maxidan’s Abracadabra DK05389/2016
18 kk, vankka nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, kuono-osa voisi olla 
aavistuksen pidempi, kauniit tummat silmät. Kaunis kaulan kaari, hyvä säkä ja ylälinja, 
ikäisekseen hyvä eturinta, hyvä rinnan syvyys, riittävästi kulmautunut takaa, hyvät käpälät.
Liikkuu hyvin, hyvä askelpituus.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

AVOINLUOKKA

Samuraiwood’s Louis Vuitton FI43845/15
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Edendane’s News Flash FI27850/14
Erittäin tasapainoinen näyttävä uros, jolla hyvät mittasuhteet, jalo pää, jossa erinomaiset 
linjat, silmäluomet voisivat olla aavistuksen tiiviimmät. Hyvä kaula, tiivis ylälinja, 
erinomainen eturinta, vankka luusto, hyvät käpälät, tasapainoiset rodunomaiset liikkeet, 
erinomainen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-4

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
21 kk, tyylikäs nuori narttu, erinomaiset mittasuhteet, jalo pitkä pää, jossa lähes 
yhdensuuntaiset linjat, kauniit silmät ja ilme. Erinomainen kaula, hyvin tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä rintakehä, sopusuhtainen luusto, hyvät käpälät. Vaivaton liikunta, kaunis 
nuori narttu.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI

Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
22 kk, tyypiltään erinomainen nuori narttu, erinomainen pään pituus, päässä kauniit 
yhdensuuntaiset linjat, hyvät silmät, jotka voisi olla aavistuksen tummemmat, kaunis 
huulilinja. Tyylikäs kaula, hyvä eturinta, toivoisin pidemmän rintalastan ja kyljet saisi 
kaareutua paremmin, hyvä reisi ja takakulmaukset, hyvä askelpituus.
NUO ERI2

Red Rublev No Doubt FI56150/15



22 kk, tyypiltään erinomainen, aavistuksen pitkärunkoinen narttu, joka olisi edukseen 
hieman sutjakammassa kunnossa. Riittävä pään pituus, vahva kuono-osa, hieman 
roikkuvat huulet, tummat silmät. Vahva kaula, riittävä eturinta, hyvä rinnan syvyys, hieman 
luisu lantio. Liikkuu hyvin edestä, mutta takaliike, jää voimattomaksi ja hieman rungon alle.
NUO EH3

AVOINLUOKKA

Edendane’s Centerfold Holder FI27853/14
Tyypiltään erinomainen, vankkarunkoinen narttu, joka olisi edukseen hieman 
sutjakkaammassa kunnossa, vahva kallo, hyvä kuono-osa, kauniit tummat silmät, hyvä 
kaula, eturinta ja rintakehä. Aavistuksen pitkä lanne, hyvä takaosa, käpälät voisivat olla 
aavistuksen kootummat, liikkeessä hyvä askelpituus.
AVO ERI1 SA PN4 VASERT

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
22 kk, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu, hyvä pään pituus, kuono-osa
voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta ja silmäluomet saisi olla tiiviimmät. Tiivis kaula, 
hyvä säkä, erinomainen eturinta, aavistuksen niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset, 
vankka luusto, hyvä rintakehä. Liikkeessä hyvä askelpituus, mutta antaa hieman 
etumatalan vaikutelman.
AVO ERI3

Maxidan’s Waiting For A Girl Like You DK13410/2015
22 kk, aavistuksen pitkärunkoinen, vankka narttu, hyvä pään pituus, jossa melko hyvät 
linjat, vahva kuono-osa, hieman vinot silmät ja ”kiinalainen” ilme. Vahva kaula, hyvä 
eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä luusto ja käpälät. Hyvät sivuliikkeet, kantaa 
itsensä hyvin.
AVO ERI2 SA

Samuraiwood’s Kismet Choco FI31233/15
Erittäin hyvän tyyppinen narttu, jolle toivoisin hieman vankemman raajaluuston. Hyvä kallo,
kuono-osa saisi olla voimakkaampi, melko löysät huulet, hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula ja
eturinta, kyljet saisivat kaareutua tasaisemmin ja alalinja saisi olla tiiviimpi. Hyvä leveä 
reisi, liikkeessä riittävä askelpituus, mutta toivoisin enemmän voimaa varsinkin taakse.
AVO EH4

VALIOLUOKKA

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Näyttävä, vankkarunkoinen narttu, hyvä pään pituus, vahva kallo, aavistuksen laskeva 
kuono-osa, hieman pyöreät silmät. Vahva kaula, eturinta ja runko, hyvä raajaluusto, 
erinomaiset käpälät. Letkeät liikkeet, kyynärpäät saisi olla tiiviimmät.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

VETERAANILUOKKA

Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09



8 v, tasapainoinen ja miellyttävä veteraani narttu, jolla letkeät rodunomaiset liikkeet. 
Hieman syvä kallo, hyvä vahva kinner-osa, erinomainen kaula ja säkä. Vielä hyvä ylälinja, 
voimakas eturinta, erinomaiset kulmaukset, hyvin säilynyt rouva.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET

Northwind Northern Light FI48204/09
Upeassa kunnossa esitetty 10 v vanha rouva, jalo pitkä pää, kauniit tummat silmät, ihana 
ilme. Hyvä kaula, erinomainen runko, hyvä takaosa, vielä erittäin hyvät liikkeet. Ihastuttava
hyvin säilynyt vanha mummo.
VET ERI2 SA

Samuraiwood’s Burberry FI37230/09
8 v, reippaasti esiintyvä ja liikkuva vanha rouva. Voimakas kallo, kuono-osa ja hieman 
kuivunut, tummat silmät. Tilava rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvin kulmautunut, tiiviit 
käpälät, nuorekas käytös.
VET ERI3

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
3 eri yhdistelmää, tyypiltään erinomainen ryhmä, hyvin rodunomaisia ja kaunis päisiä 
yksilöitä, selvät sukupuolileimat. Vankat rungot, hyvät liikkeet, tasaista kasvatustyötä, 
onnea kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV.

Musta / harlekiini

NARTUT

PENTULUOKKA

Jättiläisen Loitsun Lemmikki FI16249/17
7 kk, tasapainoisesti kehittynyt narttupentu, hyvä pään pituus, vielä aavistuksen takaluisu 
kallo, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, vielä löysät huulet. Hyvä kaula, matala säkä, 
tänään vielä hieman takakorkea, hyvä eturinta ja rinnan syvyys, ikäisekseen hyvä luusto, 
vielä kovin pentumainen liikunta, hieman karvattomat takareidet.
PEN3

Jättiläisen Luzula Pilosa FI16244/17
7 kk, hyvin kehittynyt narttupentu, joka on vielä kapea edestä ja takaa, melko hyvä kallo, 
kuono-osa saa vielä täyttyä silmien alta, hieman suuret silmät ja roikkuvat silmäluomet, 
huulilinja saa tiivistyä. Hyvä kaula, riittävä rinnan syvyys, ikäisekseen kokoon sopiva 
luusto. Liikkuu vielä kovin kapeasti takaa, hyvä luonne.
PEN2

Talekin Elita One FI30652/17



7 kk, raamikas, kaunislinjainen narttupentu, hyvä pään pituus, päässä hyvät linjat, hieman 
pyöreät silmät, tyylikäs kaula, seistessä hyvä ylälinja. Hyvä eturinnan alku, tiiviit käpälät, 
hieman niukka polvikulmaus. Liikkeet saavat vielä vakiintua, ystävällinen käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Illarion Maurizio FI36302/16
15 kk, erittäin hyvin kehittynyt nuori uros, vahva melko syvä kallo, aavistuksen lyhyt, mutta 
voimakas kuono-osa, hieman pyöreät silmät, tiiviit silmäluomet. Riittävä kaula, hyvä 
eturinta, hieman pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. Runsaasti 
valkoista väriä, liikkeessä hyvä askelpituus.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Erittäin kookas, ryhdikäs nuori uros, joka on tyypiltään erinomainen, vahva kalloinen 
urosmainen pää, aavistuksen roikkuvat huulet. Erinomainen niskan kaari, hyvä etuosa, 
tasapainoiset kulmaukset, syvä rintakehä. Hyvä askelpituus, toivoisin lisää draivia, 
näyttävä nuori uros.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI

AVOINLUOKKA

Great Gladiolus Excellent FI31298/15
Tyypiltään erinomainen, tasapainoinen uros, toivoisin hieman pidemmän ja jalomman 
pään, kallo-osa hieman pyöristynyt, silmät voisivat olla tummemmat, hieman ilmavat 
korvat. Hyvä kaula, eturinta ja rintakehä. Kapea reisi ja niukka polvikulma, jonka johdosta 
takaliike jää hovin voimattomaksi, ystävällinen käytös.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

C’mon Please Be My Star FI46583/13
Vankka, tyypiltään erinomainen uros, voimakas urosmainen pää, jossa erinomaiset 
mittasuhteet ja hyvät linjat, hieman vaaleat silmät, alaetuhampaat hieman epätasaisessa 
rivissä. Vahva kaula, erinomainen eturinta ja runko, polvikulmaus voisi olla hieman 
selkeämpi, tiiviit käpälät, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
Ryhdikäs, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, vahva hieman syvä kallo, vahva
kuono-osa, joka voisi olla aavistuksen pitempi, hieman roikkuvat huulet. Erinomainen 
kaula, säkä ja ylälinja, hyvä rintakehä, erinomainen leveä reisi ja takakulmaukset. 
Tehokkaat pitkäaskeliset liikkeet.
VAL ERI2 SA PU3



NARTUT

JUNIORILUOKKA

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/15
12 kk, erittäin hyvin kehittynyt, hieman pitkärunkoinen nuori narttu, jalo pitkä pää, jossa 
erinomaiset linjat, tiiviit silmäluomet, hyvä ilme. Vahva kaula, hyvä eturinta, vielä matala 
rintakehä, pitkä lanne, lihaksikas reisi, erinomainen luusto ja käpälät. Liikkeessä riittävä 
askelpituus, mutta selkälinja saisi olla suorempi.
JUN ERI1 SA

NUORTENLUOKKA

Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
15 kk, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu, jolla jalo pitkä pää, hieman 
niukka otsapenger, erinomaiset päänlinjat, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, tyylikäs 
kaula. Hyvä rinnan syvyys, hieman luisu lantio, hyvä luusto ja käpälät, reippaat liikkeet.
NUO ERI1 SA PN4 VASERT

Tered-Dbm’s First Lady Of Flight V Grandoaks FI29089/16
Erittäin hyvän tyyppinen, vielä ilmavan vaikutelman antava nuori narttu, jolle toivoisin 
hieman lisää itsevarmuutta. Riittävä pään pituus, niukka otsapenger, vaaleat silmät ja 
hieman vieras ilme. Riittävä kaula, rintakehä saisi olla pidempi ja syvempi, hyvä reisi ja 
takakulmaukset, hyvä luusto. Liikkeessä hyvä askelpituus.
NUO EH2

AVOINLUOKKA

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
AVO POISSA

Happy Harlekin’s Beatrix Kiddo FI55678/13
Tyypiltään erinomainen, aavistuksen pitkärunkoinen narttu, joka liikkuu upealla pitkällä 
askeleella, erittäin hyvä pään pituus & linjat, otsapenger saisi olla selvempi. Erinomainen 
kaula ja säkä, selässä aavistus pehmeyttä, hyvä eturinta ja rintakehä, oikein kulmautuneet 
raajat, hieman roikkuva alalinja.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

VALIOLUOKKA

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
Tyypiltään erinomainen, narttumainen kokonaisuus, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään 
pituus, otsapenger voisi olla selvempi, hieman vinot silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja, 
riittävä eturinta ja rinnan syvyys, erinomainen raajaluusto, kulmaukset ja käpälät. 
Yhdensuuntaiset liikkeet.
VAL ERI2 SA PN3

Jättiläisen Calium Boreale FI30682/14
Tyypiltään erinomainen, vankkarunkoinen narttu, hyvät mittasuhteet, vahva kallo, hyvät 
pään linjat, hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja eturinta, samoin rinnan syvyys, hieman 



pitkä lanne, erinomainen leveä reisi ja hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto, liikkuu hyvin, 
liikkeessä hieman korkea häntä.
VAL ERI1 SA PN2

VETERAANILUOKKA

Catapha’s Cheree FI17256/08
Lähes 10 v, erittäin hyvässä kunnossa esitetty narttumainen veteraani, erinomainen pään 
linjat, kuono-osa jo hieman kuivunut, ilmavat korvat. Vielä erinomainen ryhti ja ylälinja, 
oikein kulmautunut takaosa, hyvä runko, ikä näkyy liikkeissä, joskin jo hieman jäykästi, 
miellyttävä veteraani.
VET ERI1 SA ROP-VET

Sininen

NARTUT

VALIOLUOKKA

C’mon One And Only FI50958/13
Tasapainoinen, rodunomainen narttu, joka voisi olla hieman sutjakammassa kunnossa. 
Hyvä pään pituus, erittäin hyvät yhdensuuntaiset linjat, silmät voisi olla tummemmat. 
Vahva kaula, hyvä eturinta ja runko, oikein kulmautuneet raajat, hyvät käpälät. Kantaa 
itsensä hyvin liikkeessä.
VAL ERI1 SA PN1 ROP


