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Musta / harlekiini

NARTUT

PENTULUOKKA

Danemanian Extraterrestial Treasure FI51449/16
Hyvin rakentunut harmaaharlekiini, hyvän muotoinen kallo, avoimet silmäluomet, kuono-
osa kehittymässä. Hyvä kaula, hyvä ylälinja, rodunomaiset kulmaukset, hyvä luusto 
ikäisekseen. Värin takia ei KP-tä tänään, liikkuu ikäisekseen hyvin.
PEN1

Wunderkind-Minni-Schöntal von Der Ofnethöhle VSH/KYDDAU725
PEN POISSA

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Piistar Krios FI18197/16
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Hamler Von Den Bischofsbäumen FI29156/16
Hyvän kokoinen, erittäin urosmainen, hyvät mittasuhteet, urosmainen ilme, erittäin avoimet
silmäluomet, hyvä kallo, voisi olla vähemmän huulia. Hyvä kaula, kaunis ylälinja, hyvin 
kulmautunut, hieman eteenpäin kääntyneet ranteet, hieman uloskiertyneet etukäpälät. 
Vielä nuori, joten pää ja rintakehä kehittyvät ajan kanssa. Liikkuu tehokkaasti ja jäntevästi 
sivusta.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Genedda Fait Du Prince FI19211/15
Erittäin urosmainen, hyvät mittasuhteet, hyvä kapea kallo, hyvä kuono-osa, hyvä kaulan 
pituus, kaula voisi olla kiinnittynyt runkoon paremmin, vahva ylälinja. Hyvä lantio ja 
kulmaukset, hieman etuasentoiset ranteet ja uloskiertyneet etutassut. Erinomainen luusto, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä väri, liikkuu ikäisekseen hyvin.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA

Jättiläisen Don Giovanni FI38834/13
Hyvän kokoinen, urosmainen, kapea kallo, korostunut vilkkuluomi, epäsäännöllinen 
purenta edestä, kaula voisi olla pitempi, kohtuulliset kulmaukset. Erinomainen luusto, 
suorat eturaajat, liikkuu aivan liian tehottomasti, jonka vuoksi EH.
AVO EH3



Karuso Weikko Liberté FI55353/10
7v, ikä vaikuttaa pigmenttiin rungossa, pää voisi olla jalompi ja paremmin meislautunut, 
voisi olla parempi pigmentti päässä. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä lantio, avoimet 
silmäluomet. Erinomainen luusto, varpaat voisi olla tiiviimmät. Hieman eteenpäin 
työntyneet ranteet. Erinomainen rintakehä, liikkuu jäntevästi hyvällä askeleella.
AVO EH2

VALIOLUOKKA

C’mon Please Be My Star FI46582/13
Erinomainen tyyppi, hyvä liikkuja, kauniisti meislautunut pää, terveet silmät, voisi olla 
parempi säkä. Erinomainen eturinta ja rintakehä, erinomainen ylälinja, lantio ja 
kulmaukset.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Finskilän Bouncemeister Rr FI29007/16
Vielä pentumainen, narttumainen ilme, kauniisti meislautunut pää, vielä täytyy täyttyä 
silmien alta, hyvä huulikulma. Rintakehä kehittymässä, voisi olla pitempikaulainen, suorat 
olkavarret, hyvät ranteet, pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset takana. Rintakehä saa 
syventyä, liikkuu vielä löysästi edestä, ystävällinen luonne.
JUN EH2

Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
Erittäin narttumainen, kauniit terveet silmät, hyvä kallo- ja kuono-osa, saisi olla lyhyempi 
rungoltaan. Hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Finskilän Ace For Hainaron FI10158/16
Erinomaiset mittasuhteet, kauniisti meislautunut pää, erinomainen eturinta. Hieman luisu 
lantio, erinomainen alalinja, hyvä luusto, köyristää ylälinjaa liikkuessaan. Erinomaisen 
ystävällinen luonne.
NUO ERI2

Finskilän Administrator FI10159/16
Hyvä koko, aavistuksen pihtikinttuinen, aavistuksen korostuneet huulet, hyvä ylälinja. 
Rodunomaiset kulmaukset, ok luusto, tarpeeksi kehittynyt rintakehä. Ikäisekseen saisi olla 
pitempikaulainen, liikkuu hyvällä askeleella.
NUO ERI3

Finskilän Ambrosia FI10156/16
Tasapainoinen, vahva rakenteinen, mutta jalo, hyvä kapea kallo, pään linjat saisivat olla 
yhdensuuntaisemmat. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, ikäisekseen hyvä 
rintakehä. Liikkuu pitkin joustavin askelin.



NUO ERI1 SA PN2 VASERT

AVOINLUOKKA

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Veistoksellinen, kaunislinjainen, aavistuksen kevytrunkoinen vielä, kaunis ilme. 
Patsaanoloinen, erittäin hyvä tasapaino, kaunis kaula ja ylälinja, voisi olla aavistuksen 
lyhyempi rungoltaan. Hyvät kulmaukset, liikkuu joustavasti, erittäin hyvin esitetty.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

Jättiläisen Illusia Pink FI33033/15
Vahvarunkoinen, erinomaiset mittasuhteet, terveet silmät, hyvät pään linjat, kaunis kaula ja
ylälinja. Erinomaiset kulmaukset ja luusto, erittäin hyvä pigmentti. Liikkuu jäntevästi ja 
kauniisti.
AVO ERI2 SA PN3

VETERAANILUOKKA

Immortala Viva America Liberté FI57951/08
VET POISSA

Jättiläisen Valkyyria FI56913/08
Ihana veteraani, tietenkin harmaantunut, hyvä koko ja mittasuhteet, voisi olla 
yhdensuuntaisemmat pään linjat. Hyvä kaula, erinomainen ylälinja, hieman liian suorat 
ranteet. Hyvä luusto, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Finskilän
Kaunis kokonaisuus, kaksi yhdistelmää, hyvänmuotoiset päät, terveet silmät, hyvin 
meislautuneet päät. Toiminnalliset eturanteet, hyvät kulmaukset. Liikkuu jäntevästi, 
onneksi olkoon kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV.

Kennel Jättiläisen
Neljä yhdistelmää, erittäin hyvä sukupuolileima, aavistuksen heterogeeniset päät ja 
mittasuhteet, hyvät kulmaukset. Hyvin toiminnalliset eturanteet, hyvät luusto, joukossa 
erittäin kaunis veteraani.
KASV2 KP

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA



Grandman’s Karelian Sun King FI39181/16
Erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää, hyvät linjat, hyvä kapea kallo, täyteläinen kuono-
osa. Kaunis kaula, erittäin hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset, vielä aika suorat eturanteet, 
erinomainen luusto ikäisekseen, liikkuu yhdensuuntaisesti ja jäntevästi.
JUN ERI1 

Red Rublev A Hard Day’s Night FI38471/16
Vahvarakenteinen, korostuneet huulet, erittäin urosmainen ilme, erittäin hyvin 
kulmautunut. Erittäin korostunut eturinta, maksimiluusto, liikkuu ikäisekseen 
yhdensuuntaisesti, ylälinja saa kiinteytyä liikkeessä.
JUN ERI2

AVOINLUOKKA

Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
Melkein 8 v, hyvä kapea kallo, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, alalinja saisi olla 
linjakkaampi, erinomaiset kulmaukset. Aavistuksen pitkärunkoinen, liikkuu ikäisekseen 
tarpeeksi pitkällä jäntevällä askeleella.
AVO EH3

Edendane’s Pulitzer Prize FI27849/14
Kauniisti meislautunut pää, hyvä ilme, kaunis kaula, pitkä lanneosa, erittäin hyvät 
etukulmaukset, suorat etujalat, sopiva luusto, voisi olla hiukan lyhyempi rungostaan. 
Liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

Grand De Feld’s Uranus FI52956/16
AVO POISSA

Spotted-Sphinx Àrvågenhed FI38150/16
2,5 v, hyvät tiikerijuovat, pää voisi olla aavistuksen pitempi, hyvät pään linjat. Hyvät 
kulmaukset ja ylälinja, suorat raajat, liikkuu hyvin.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Edendane’s News Flash FI27850/14
VAL POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Euro Power Jewel Of The Ring FI20901/16
Tasapainoinen, narttumainen ilme, hyvät pään linjat, erinomaiset kulmaukset, eriomainen 
ylälinja, voisi olla lyhyempi rungostaan, hyvä luusto. Aavistuksen korostuneet huulet, 
liikkuu hyvin.
JUN ERI2

Great-Body’s Norhing Think Bout Tomorrow FI33279/16



Vielä pentumainen, eriomaiset mittasuhteet, kaunis pää, hyvät linjat, hyvä ryhti, 
erinomaiset kulmaukset, hyvä luusto. Kaunis väri, liikkuu yhdensuuntaisesti.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Blaaholms Rubin FI18988/17
Hieman pitkärunkoinen, hyvä ryhti, aavistuksen pieni pää, suhteessa runkoon, ok pään 
linjat, hyvät kulmaukset. Alalinja voisi olla tiukempi, hieman suorat olkavarret, erinomainen 
luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
6 v, aika paljon kaulanahkaa, ok pään linjat, hyvät kulmaukset, hyvä luusto, 
rasvapaukamat häiritsevät hieman, karvattomat kohdat kyljissä häiritsevät. Erittäin 
kehittynyt rintakehä, liikkuu rodunomaisesti, ystävällinen luonne.
AVO EH3

Samuraiwood’s Jimmy Choo Girl FI46935/14
Hyvät mittasuhteet, tasapainossa, hyvät pään linjat, kaunis kaula ja ylälinja. Erinomaiset 
kulmaukset, heittää vasenta takajalkaa, kaunis väri, ystävällinen luonne.
AVO ERI2

Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Utön Vartija FI39031/16
Erinomainen tyyppi, tasapainoinen, hyvä pää, ok kaula ja ylälinja, hyvä luusto. Ikäisekseen
hyvin kehittynyt rintakehä, saisi olla parempi ryhtinen. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja 
jäntevällä askeleella, erinomainen ystävällinen luonne.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Sibeliukse Kullervo FI53918/15
Hyvän kokoinen, urosmainen ilme, hyvät mittasuhteet, pää saisi olla hieman jalompi, hyvä 
kaula, ylälinja ja lantio. Aika suorat ranteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, liikkuu 
erinomaisesti.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI



VALIOLUOKKA

Artturi FI45500/14
Hyvä koko ja mittasuhteet, saisi olla enemmän takapotkua. Hyvät pään linjat, voisi olla 
aavistuksen ryhdikkäämpi olemus. Hyvä ylälinja, saisi olla enemmän voimaa takareisissä. 
Liikkuu ok lämpimässä ilmassa.
VAL ERI2

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen koko, ryhdikäs urosmainen ilme, hyvät pään linjat. Hyvä 
kaula, erinomaiset kulmaukset ja mittasuhteet, erinomaiset ranteet, erinomainen liikkuja.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Leevindanes Jedi Princess Leia FI14959/17
Hyvä koko, erinomainen tasapaino, hyvät pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja, aavistuksen 
pitkä lanneosa. Hyvät kulmaukset, hyvä luusto ikäisekseen. Liikkuu ikäisekseen hyvällä 
askeleella, hyvin esitetty.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä ryhti, narttumainen, hyvät pään linjat, sopivat huulet. Saisi 
olla enemmän eturintaa, hieman niukasti kulmautunut. Erinomainen luusto, liikkuu 
ikäisekseen hyvin.
NUN ERI1

AVOINLUOKKA

Doggimainen Täti Monika FI46243/14
Hyvä liikkumaan, erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään linjat, hieman niukasti kulmautunut 
takaa. Ok kaula, vahva luusto, liikkuu joustavalla pitkällä askeleella.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Doggimainen
Erittäin tasokas homogeeninen ryhmä. Kauniit päät, suorat raajat, erinomaiset 
mittasuhteet. Liikkuvat terveesti ja yhdensuuntaisesti.
KASV1 KP ROP-KASV.


