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Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Tarpeeksi kokoa, erittäin tasapainoisesti kehittynyt hyvärakenteinen, tyylikäs nuori uros. 
Hyvä pään pituus, hieman loiva otsapenger, hyvä huulilinja. Pitkä kaula, hyvä 
lapakulmaus, hyvin täyttynyt eturinta, rintakehässä ikäisekseen hyvä tilavuus & syvyys. 
Kiinteä suora selkä, erinomaiset kulmaukset, ranteet saisi olla joustavammat, erittäin 
lupaava, tarvitsee hieman lisää voimaa.
JUN ERI3

Jättiläisen Loitsun Lappalainen FI16245/17
JUN POISSA

Vamos Vamos DK20786/2016
Suuri, komea ryhdikäs uros, erinomainen rakenne, mittasuhteet, kaunis ylälinja, hyvä pään
pituus, hieman kyömy kuononselkä. Erinomainen lapakulmaus, hyvin täyttynyt eturinta, 
hyvä rintakehän syvyys & tilavuus. Erinomaiset takakulmaukset, kiinteä suora selkä, 
puhdas väri, tiiviit pyöreät käpälät, hieman epätasainen etuhammasrivi.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP JV-17 V-17

Via Grano’s Primerrango FI44473/16
Suuri, vielä hieman kevyt nuori uros, hieman pitkä runko, varsinkin lanneosa. Hyvä pään 
pituus & otsapenger, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, tarpeeksi syvä rintakehä. Lievästi 
takakorkea, takaosa kaipaa lisää voimaa, takakulmaukset saisi olla voimakkaammat. 
Takaliikkeet kapeat, litteät käpälät, etuliikkeet yhdensuuntaiset, hieman kevyt luusto 
suhteessa kokoon. Puhdas väri, käytös hieman tottumaton.
JUN EH4

Vigorous Royak De Allure Avilana UKU.0302022
Suuri, komea uros, erittäin hyvin kehittynyt, hyvä luusto & rintakehän syvyys & tilavuus, 
hyvä pään pituus, hieman korkea otsapenger. Pitkä kaula, eturinnassa tarpeeksi täytettä, 
hyvät raajojen kulmaukset, selkä saa vielä kiinteytyä. Erittäin kaunis puhdas harlekiini väri.
JUN ERI2 SA

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Tarpeeksi kokoa, hieman pitkärunkoinen nuori uros, erittäin hyvä pää, pitkä kaula, kiinteä 
suora selkä, hyvä rintakehän syvyys & tilavuus. Pitkä lanneosa, leveä reisi, erinomaiset 
takakulmaukset, hieman kevyt luusto suhteessa kokoon. Puhdas musta väri, häntä nousee
hieman liikkeessä, hyvä askelpituus.
NUO ERI2



Doggimainen Jussarön Vartija FI39029/16
Hyvä koko, hieman pitkä runko, raskas pää, turhan löysät huulet, silmät saisi olla 
tummemmat. Hyvä lapakulmaus & eturinta, hyvä rintakehän syvyys & pituus & tilavuus. 
Kiinteä suora selkä, erinomainen takakulmaukset, erinomaiset tiiviit käpälät, 
yhdensuuntaiset liikkeet.
NUO ERI3

Doggimainen Suomenleijonavartija FI39023/16
Hyvä koko, mutta vielä kevyt kokonaisuus, rintakehä vielä matala, rintakehä kapea. Hyvä 
pään pituus, tummat silmät, hieman pysty lapa & olkavarsi, kyynärpäiden tulisi olla 
tiiviimmät, pitkä lanneosa, leveä reisi. Erinomaiset takakulmaukset, kiinteä suora selkä, 
puhdas väri, hyvä askelpituus.
NUO EH4

Doggimainen Tauvon Vartija FI39028/16
Tyylikäs, ryhdikäs nuori uros, hyvät mittasuhteet, tarpeeksi kokoa, erinomainen pään 
profiili, tummat silmät. Hyvä korkea säkä, tarpeeksi täytettä eturinnassa, rintakehään saa 
tulla syvyyttä & tilavuutta. Kiinteä suora selkä, erinomaiset takakulmaukset, vakaat 
yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä askelpituus, hyvä musta väri.
NUO ERI1 SA

AVOINLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Suuri, ryhdikäs, tyylikäs uros. Hyvä pään pituus, selvä otsapenger, pitkä kauniisti kaartuva 
kaula. Täyteläinen eturinta, hyvä lapakulmaus, hyvä rintakehän syvyys & tilavuus, kiinteä 
suora selkä, hieman pitkä lanneosa. Erinomaiset takakulmaukset, puhdas väri, tiiviit 
korkeat käpälät.
AVO ERI1 SA PU2 CACIB

Nordic Giant’s Hot Gibson Guitar SE10433/2016
Suuri komea uros, voimakas maskuliininen, hyvä pään pituus, mutta pää on raskas, hyvä 
lapakulmaus, hyvin täyttynyt eturinta. Tiivis runko, hyvä rintakehän syvyys, kiinteä selkä, 
erinomaiset takakulmaukset. Yhdensuuntaiset vakaat liikkeet.
AVO ERI2 SA PU3 VASERT VACA

VALIOLUOKKA

C’mon Please Be My Star FI46582/13
Hyvä koko & mittasuhteet, raajojen luusto voisi olla hieman voimakkaampi suhteessa 
kokoon. Hyvä pään pituus, suoralinjainen profiili, hyvin täyttynyt eturinta. Pysty olkavarsi, 
hyvä rintakehän syvyys & tilavuus, kiinteä suora selkä. Taka-askel voisi olla tehokkaampi, 
edestä & takaa katsoen liikkeet ovat vakaat ja yhdensuuntaiset, turhan raskas huulilinja.
VAL ERI4 SA

Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
Hyvä koko, sopiva luusto vahvuus, hyvä pään pituus & suoralinjainen profiili. Hyvä 
lapakulmaus & täyteläinen eturinta, syvä & tilava rintakehä. Liikkeessä selkä painuu 



hieman, hieman pitkä lanneosa, erinomaiset takakulmaukset, hyvä askelpituus, puhdas 
väri.
VAL ERI2 SA

Grand Oak’s Diesel FI46124/12
Suuri tyylikäs uros, pitkä kuiva pää, hyvä huulilinja. Pitkä kaula, eturinta voisi olla hieman 
voimakkaampi. Rintakehä tarpeeksi syvä & tilava, hieman pitkä lanneosa. Kiinteä suora 
selkä, erinomaiset takakulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet. Pientä epäpuhtautta värissä.
VAL ERI1 SA PU4

Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
Tarpeeksi kokoa, hyvät mittasuhteet, pää turhan raskas, suhteessa runkoon, korkea 
otsapenger, riippuvat huulet. Hyvä lapakulmaus & täyttynyt eturinta, kiinteä suora selkä. 
Terverakenteiset raajat, tiiviit korkeat käpälät. Vakaat yhdensuuntaiset liikkeet. Ala 
etuhampaat kuluneet lähes olemattomaksi.
VAL ERI3 SA

Mi’havana Jedi FI48058/14
VAL POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Gãteau D’anniversaire FI48182/16
JUN POISSA

Happy Harlekin’s Mary Corleone FI54831/16
Tyylikäs, jalo narttu, erinomainen rakenne & mittasuhteet, kokonaisuus vielä hieman kevyt,
rintakehä kaipaa lisää syvyyttä. Pitkä kuiva pää, hieman matala otsapenger, pitkä kauniisti 
kaartuva kaula. Hyvät raajojen kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, puhdas musta väri.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP JV-17 V-17

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Tyylikäs mutta pitkärunkoinen narttu, tasapainoisesti kehittynyt, erinomainen luusto. Pitkä 
rypytön pää & suoralinjainen profiili, matala otsapenger, tummat silmät, tiiviit luomet. Pysty
olkavarsi, hyvä rintakehän syvyys, hieman kaareva selkälinja, pitkä lanneosa, leveä reisi. 
Hyvät takakulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet.
JUN EH

Jättiläisen Loitsun Lemmikki FI16249/17
JUN POISSA

Jättiläisen Luzula Pilosa FI16244/17
Vielä hieman kevyt kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, hieman kevyt luusto. Hyvä pään 
pituus, hieman korkea otsapenger, pää rypytön. Hyvät raajojen kulmaukset, selän tulee 
vielä kiinteytyä, rintakehä kaipaa syvyyttä, eturinta täyttynyt. Yhdensuuntaiset hieman 
kapeat liikkeet, musta väri voisi olla syvempi.
JUN EH4



Jättiläisen Lycopodium Clavatum FI16253/17
Ei kovin suuri, ikäänsä nähden hyvin kehittynyt, runko jo täyteläinen, raajojen luusto voisi 
olla hieman voimakkaampi ja kuono täyteläisempi, pää täyteläinen, rypytön ja 
suoralinjainen. Hyvät raajojen kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, kiinteä selkä.
JUN ERI3

Talekin Elita One FI30652/17
Suuri näyttävä narttu, erittäin hyvin kehittynyt, rungossa hyvä tilavuus, pitkä suoralinjainen 
pää. Pitkä kaula, korkea säkä, kaunis ylälinja, eturinta jo tarpeeksi täyttynyt. Hyvät raajojen
kulmaukset, hyvä askelpituus, kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät.
JUN ERI2 SA PN3 VASERT

Vintage hoppingham Royal De Allure Avilana UKU.0302025
Vahva, lyhytrunkoinen, tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu. Pää voisi olla hieman 
pidempi & otsapenger matalampi. Erinomainen luusto & raajojen kulmaukset, syvä 
rintakehä, kiinteä, suora selkä. Yhdensuuntaiset liikkeet, puhdas väri, itsevarmuutta 
tarvitaan lisää, valittavasti koira väistelee & ujostelee.
JUN EH

AVOINLUOKKA

Finskilän Administrator FI10159/16
Lyhytrunkoinen vahva narttu, turhan raskaat huulet, voimakas otsapenger. Hieman pysty 
lapa, hyvin täyttynyt eturinta, hyvä rintakehän syvyys & tilavuus, hyvät takakulmaukset, 
yhdensuuntaiset vakaat liikkeet.
AVO ERI1 SA PN4 VACA

Finskilän Ambrosia FI10156/16
Ei kovin suuri, mutta vahva narttu, erinomainen luusto, täyteläinen rintakehä, pitkä 
suoralinjainen pää. Hyvä lapakulmaus, täyteläinen eturinta, leveä reisi, erinomaiset 
takakulmaukset. Selkälinja ei aivan suora, hieman laskeva lantio, voi olla kokonaisuutena 
hieman korkeampi.
AVO ERI2

Mi’havana Independence FI55909/12
Suuri, hieman kevyt narttu, pitkä lanneosa, pitkä suoralinjainen pää, pitkä kaula. Hyvä 
selkälinja, hyvä lapakulmaus, voimakkaasti kulmautuneet pitkät takaraajat. Luusto saisi 
olla kokoon nähden järeämpi, etuliikkeissä löysyyttä, kyynärpäät saisi olla tiiviimmät.
AVO EH3

VALIOLUOKKA

Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
Alkoi ontua kehässä  poistui.
VAL EVA

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Pieni kevyt narttu, tekee todellista ikäänsä nuoremman vaikutelman. Sinänsä hyvä 
rakenne & pään muoto, mutta voimaa & kokoa saisi olla enemmän. Suora selkä, hyvät 
raajojen kulmaukset, yhdensuuntaiset vakaat liikkeet.



VAL EH4

Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Suuri komea narttu, pitkä jalo pää, pitkä kaula, korkea säkä, täyteläinen eturinta, hyvä 
rintakehän syvyys & tilavuus. Eriomainen lapakulmaus, korkeat pyöreät käpälät, 
erinomaiset takakulmaukset. Saisi liikkua ryhdikkäämmin, kaunis koira, valitettavasti 
ujostelee & väistelee. Takaraajoissa ohut karvoitus.
VAL EH3

Grande Gremin’s Fabulous Florestina FI48547/14
Ryhdikäs, lyhytrunkoinen narttu, hyvä koko, pitkä rypytön pää, jossa suorat linjat, hieman 
matala otsapenger. Korkea säkä, hyvä ylälinja, tilava rintakehä, hyvin täyttynyt eturinta, 
hyvät raajojen kulmaukset. Tasapainoinen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN2 CACIB

Happy Harlekin’s Beatrix Kiddo FI55678/13
Vahva, tanakkarunkoinen narttu, pitkä suoralinjainen pää, matala otsapenger. Vähän jo 
turhankin syvä rintakehä, selkä painunut, hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset & 
askelpituus, erittäin kiiltävä, syvä musta karva.
VAL ERI2

Hoppingham’s Rhythm’n Diamonds FI44081/14
Kaunis koira, mutta ei anna koskea itseensä, joten ei voida arvostella.
VAL EVA

VETERAANILUOKKA

Catapha’s Cheree FI17256/08
Ei kovin suuri, kevytluinen narttu, hyvät raajojen kulmaukset, pitkä suoralinjainen kuiva 
pää, haja-asentoiset korvat, eturinnassa tarpeeksi täytettä & rintakehässä syvyyttä. Liikkuu
edelleen vetreästi, hampaat kaipaavat puhdistamista. Saisi kokonaisuutena olla isompi & 
voimakkaampi.
VET EH2

Dogiwogin Ft Jatoria FI57894/08
Hyvä koko, narttumainen kokonaisuus. Hieman pitkä runko, pitkä suoralinjainen kuiva pää,
pitkä kaula. Hyvä lapakulmaus, ikä alkaa hieman näkyä takaliikkeissä & ryhdissä, väri on 
edelleen syvän musta, naama hieman harmaantunut.
VET ERI1 ROP-VET VV-17

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Doggimainen
Ryhmässä 4 nuorta urosta, jotka ovat saman kokoisia, hyvä rakenteisia ja tyylikkäitä, 
Kaikilla siistit päät & terveet liikkeet, kaikki ovat myös puhtaan värisiä, koko mustia. 
Kasvattajalla on erinomainen jalostusmateriaali.
KASV1 KP ROP-KASV.

Kennel Happy Harlekin’s



Ryhmässä 1 nuori uros, 3 narttua. koirat ovat jokseenkin saman kokoisia, mittasuhteissa 
on eroja. Kaikki ovat terverakenteisia & liikkuvat joustavasti, kaikilla hieno pitkä rypytön 
pää. Kasvattajalla on erinomainen jalostusmateriaali.
KASV2 KP

Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Suomalainen Sisu FI18034/17
Erittäin hyvin kehittynyt vahva nuori uros, pää saisi olla hieman pidempi, hieman pysty 
olkavarsi. Erinomainen luusto, rintakehässä jo hyvä syvyys, hyvät takakulmaukset, 
kintereet painuvat pihtiin. Takaliikkeet kapeat, puhdas väri.
JUN ERI2

Doggimainen Suomalainen Voima FI18035/17
Hyvä koko, vielä hontelo & korkeajalkainen, erittäin hyvä pää, pitkä kaula. Hyvä luusto, 
rintakehä kaipaa lisää syvyyttä & tilavuutta & eturinta täytettä. Ranteet saisivat olla 
joustavammat, kintereet painuvat pihtiin, takaosan tulee vahvistua. Tasainen puhdas väri, 
koira vielä ujo.
JUN EH3

Doggimainen Suomalainen Voitto FI18038/17
Hyvä koko, tasapainoisesti kehittynyt, pitkä suoralinjainen, rypytön pää. Hyvä 
lapakulmaus, eturinnassa jo tarpeeksi täytettä & rintakehä tarpeeksi tilava ikään nähden. 
Hyvät takakulmaukset & askelpituus, kintereet painuvat pihtiin, puhdas väri.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI JV-17

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Utön Vartija FI39031/16
Tarpeeksi kokoa, mutta voisi kokonaisuutena olla ryhdikkäämpi & vahvempi. Terve 
rakenna, vakaat yhdensuuntaiset liikkeet. Pää saisi olla hieman pidempi & jalompi, kiinteä 
suora selkä, tiiviit pyöreät käpälät. Tasainen puhdas väri.
NUO ERI1 SA

AVOINLUOKKA

C’mon Reason To Believe FI55697/15
Erittäin suuri, tyylikäs jalo uros, hieman pitkä lanneosa, erinomainen raajojen kulmaukset. 
Pitkä kaula, korkea säkä, kiinteä selkä. Pää voisi olla hieman jalompi, yhdensuuntaiset 
liikkeet, pitkä askel, puhdas väri.



AVO ERI1 SA PU4 VASERT

Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Raskas kokonaisuus, hyvä koko, lyhyt runko, hieman kaareva selkälinja, niukat 
takakulmaukset. Pää saisi olla pidempi & jalompi. Voimakas eturinta, hyvä lapakulmaus, 
syvä rintakehä. Hieman lyhyt taka-askel, puhdas väri.
AVO EH3

Grandelux Hey Brother SE52997/2015
Suuri näyttävä uros, sopivassa suhteessa voimaa & jaloutta, hieman pitkä runko ja 
liikkeessä hieman takakorkea. Kuono voisi olla hieman pidempi, pitkä kaula, korkea säkä, 
hyvä lapakulmaus. Hyvä eturinta & rintakehä, leveä reisi & erinomainen takakulmaus. 
Puhdas väri, kilpailuluokassa koira temppuili ja arasteli mistä syystä ei Sa-ta.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Elderberry’s Xander Prince LV-VD-933/15
Hyvä koko, hieman pitkä runko, sopivasti voimaa & jaloutta, hieman pyöreä kallo, pitkä 
kaula. Hyvä lapakulmaus, hyvin täyttynyt eturinta, korkea säkä, hyvä rintakehän syvyys & 
tilavuus, erinomaiset takakulmaukset. Kiinteä suora selkä, puhdas väri, vaivattomat 
liikkeet, hyvä askelpituus.
VAL ERI3 SA

Genedda Bouc Émissaire FI44981/12
Suuri näyttävä uros, hieman pitkä runko, taajojen luusto voisi olla hieman järeämpi 
suhteessa kokoon. Suoralinjainen pään profiili, voimakas eturinta, erinomainen 
lapakulmaus. Syvä tilava rintakehä, erinomaiset takakulmaukset, pitkä lanneosa, puhdas 
väri.
VAL ERI4

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Suuri mahtava uros, koosta huolimatta liikkuu joustavasti. Kuono voisi olla hieman 
pidempi, pää suoralinjainen & rypytön. Erinomainen lapakulmaus, täyteläinen eturinta, 
hyvä rintakehän syvyys & tilavuus. Hyvät takakulmaukset, seistessä lievästi takakorkea, 
puhdas väri.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP V-17

Pinza’s Blue Why Not DK15072/2014
Suuri hyvä rakenteinen uros, voimakas ei kuitenkaan raskas. Pää voisi olla pidempi & 
jalompi, voimakas eturinta, syvä rintakehä. Lievästi takakorkea, hyvä lapakulmaus, 
yhdensuuntaiset vakaat liikkeet, puhdas väri.
VAL ERI2 SA PU3 VACA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Boarhunters Elegant Eliza SE12285/2017



Tyylikäs, jalo narttu, vielä hieman kevyt, erittäin hyvä rakenteinen, hyvä luusto. Hieman 
korkea otsapenger, kallo voisi olla tasaisempi & kuono pidempi. Hyvä lapakulmaus, 
eturinta kaipaa vielä hieman lisää täytettä, leveä reisi. Erinomaiset takakulmaukset, 
puhdas väri, yhdensuuntaiset liikkeet.
JUN ERI2

Doggimainen Suomalainen Unelma FI18033/17
Jalo, tyylikäs narttu, joka saisi käyttäytyä itsevarmemmin, vielä hieman kevyt kokonaisuus.
Suoralinjainen pään profiili, hyvät raajojen kulmaukset, kokoon sopiva vahvuus. Eturinta 
kaipaa lisää täytettä, hyvät takakulmaukset. Kapeat takaliikkeet, vaikuttaa kovin 
tottumattomalta ja ujostelee, puhdas väri.
JUN EH3

Via Grano’s Gracilagneta FI44478/16
Vielä kevyt kokonaisuus, hieman hoikassa kunnossa, lievästi takakorkea, hyvät 
mittasuhteet. Hyvä pään profiili, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, eturinta hyvin täyttynyt. 
Rintakehä tarpeeksi syvä, mutta lyhyt, vatsaviiva kohoaa turhan voimakkaasti. 
Takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat.
JUN EH4

Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Voimakas, hyvärakenteinen, erittäin hyvin kehittynyt narttu, erinomainen rakenne & 
mittasuhteet & luusto & raajojen kulmaukset. Hyvä pään pituus, kauniisti kaartuva kaula, 
korkea säkä. Täyteläinen eturinta, tilava rintakehä, leveä reisi. Vahva takaosa, vapaat 
yhdensuuntaiset liikkeet, puhdas väri.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP JV-17 V-17

AVOINLUOKKA

Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Kaunis, tasapainoinen narttu, hyvät mittasuhteet, erittäin hyvä pää, rypytön & 
puhdaslinjainen. Hyvä lapakulmaus, hyvin täyttynyt eturinta & rintakehä syvyys, kiinteä 
suora selkä. Erinomaiset takakulmaukset, vakaat vaivattomat liikkeet, puhdas väri.
AVO ERI1 SA PN2 CACIB

Grandelux Hot Stuff SE53001/2015
Tasapainoinen narttu, hyvä pään profiili & lapakulmaus, hyvin täyttynyt eturinta, hyvä 
rintakehän syvyys & tilavuus & pituus. Leveä reisi, hyvät takakulmaukset, lanneosa voisi 
olla hieman lyhyempi. Puhdas väri, yhdensuuntaiset liikkeet.
AVO ERI2 SA PN4 VASERT VACA

VALIOLUOKKA

C’mon One And Only FI50958/13
Tiivis tyylikäs narttu, erinomainen pää, pitkä, rypytön, suoralinjainen, tiiviit silmäluomet. 
Täyteläinen eturinta, erinomainen lapakulmaus, syvä, pitkä, tilava rintakehä. Vahva 
takaosa, erinomaiset kulmaukset. Liikkeessä lievästi takakorkea, puhdas väri.
VAL ERI2 SA

Pinza’s Sovereigh In Blue DK20096/2012



Suuri, voimakas narttu, hieman tukevassa kunnossa. Liikkuu kuitenkin erittäin joustavasti 
& vaivattomasti. Pitkä, rypytön, suoralinjainen pää, voimakas eturinta, syvä, pitkä, tilava 
rintakehä. Hieman pitkä lanneosa, kiinteä suora selkä, puhdas väri.
VAL ERI1 SA

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Tasapainoinen, hyvärakenteinen narttu. Liikkuu edelleen vetreästi, on lihaksikas & kiinteä. 
Pitkä suoralinjainen pää, hyvä otsapenger, erinomainen lapakulmaus, täyteläinen eturinta. 
Leveä reisi, erinomaiset takakulmaukset. Hampaat hyväkuntoiset edelleen, puhdas väri.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET VV-17

Pinza’s Blue Idle Chatter DK15707/2008
Voimakas, pitkärunkoinen narttu, täyteläinen rintakehä, voimakas eturinta. Hieman pyöreä 
kallo, selkä painuu hieman, etuliikkeet hieman leveät. Voimakkaasti kulmautuneet 
takaraajat, vankka luusto, väri hieman epätasainen & tumma. Ikä alkaa näkyä 
takaliikkeissä.
VET ERI2 

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Doggimainen
Ryhmässä 3 u + 1 n, jotka kaikki ovat tasapainoisia vahvoja olematta raskaita. Koirat ovat 
lähes saman kokoisia, kaikki liikkuvat vaivattomasti, päät voisivat olla hieman jalompia. 
Kaikilla puhdas sininen väri. Kasvattaja on tehnyt erittäin hyvää työtä!
KASV1 KP ROP-KASV.

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Chic Carelia’s Made By Magic FI11198/17
Normaalisti kehittynyt nuori uros, hyvät mittasuhteet, hieman kevyt luusto. Hieman raskas 
pää, suhteessa runkoon, hieman epätasainen etuhammasrivi, osa hampaista alapurennan
puolella. Erinomaiset raajojen kulmaukset, runko kaipaa lisää massaa ja takaosa voimaa, 
tasainen raidoitus.
JUN EH

Euro Power Kid Of Lone FI17821/17
Suuri, voimakas, erittäin hyvin kehittynyt, hyvä rakenteinen uros, pitkä suoralinjainen pää, 
hieman riippuvat huulet. Hyvin täyttynyt eturinta, ranteet saisi olla joustavammat, selkä saa
vielä kiinteytyä. Vahva terverakenteinen takaosa, kaunis kirkas väri & maski.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI JV-17



Euro Power King For Nordlandia SE50203/2017
Hyvin kehittynyt, tyylikäs lyhytrunkoinen uros. Pitkä voimakas pää, kyömy kuononselkä, 
riippuvat huulet. Erinomainen lapakulmaus, tarpeeksi syvä, tilava rintakehä, hyvä eturinta. 
Hyvät etukulmaukset, joustavat liikkeet, tiiviit korkeat käpälät, kirkas väri, kaunis maski.
JUN ERI2 SA

Euro Power King Of The World FI17816/17
Hyvin kehittynyt, lyhyt runkoinen nuori uros. Erinomainen pään profiili, alaleuka saisi olla 
voimakkaampi ja purenta tiiviimpi, hyvä lapakulmaus, hieman kevyt luusto. Liikkeessä 
lievästi takakorkea, hyvät takakulmaukset, puhdas väri, hyvä maski.
JUN ERI3

Ganteus Ned Stark Of Winterfell SE55822/2016
Suuri, vielä kevyt & hoikka nuori uros. Hyvä raajojen luusto, mutta ranteet saisi olla 
joustavammat. Pitkä suoralinjainen pää, pitkä kaula. Hyvät raajojen kulmaukset, lanneosa 
saisi olla lyhyempi. Runko kaipaa lisää syvyyttä & massaa. Puhdas väri, maski voisi olla 
tummempi.
JUN ERI4

Smalltall’s Heart Melt FI14287/17
Vielä kevyt, hontelo, hoikka nuori uros, hyvä pään pituus. Hyvät raajojen kulmaukset, 
raajojen luusto saisi olla järeämpi & ranteet joustavammat. Rintakehä kaipaa lisää syvyyttä
& tilavuutta, kaunis puhdas väri, tarpeeksi maskia.
JUN EH

AVOINLUOKKA

Sardi’s Secret Agent 007 At Hoppinghams FI24384/14
Tarpeeksi suuri, mutta voisi olla luustoltaan hivenen järeämpi, erittäin tasapainoinen & 
hyvä rakenteinen. Pitkä suoralinjainen pää, korkea säkä, kaunis ylälinja, hieman pitkä 
lanneosa. Erinomaiset raajojen kulmaukset, tasainen raidoitus, joustavat liikkeet.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT VACA

VALIOLUOKKA

Bravo’s Big All Amazing NO35142/14
Suuri, tyylikäs uros, pitkä suoralinjainen pää, pitkä kaula, hyvä rintakehän syvyys & 
tilavuus. Luusto voisi olla hieman järeämpi suhteessa kokoon. Hyvä eturinta & rintakehä, 
kiinteä suora selkä, erinomaiset etukulmaukset. Hieman pitkä lanneosa, puhdas väri, 
toinen alakulmahammas epänormaalin lyhyt ja ahdas asentoinen.
VAL EH

Edendane’s News Flash FI27850/14
Hyvä koko, tyylikäs, tasapainoinen uros, pitkä, suoralinjainen pää, kaunis ylälinja, 
täyteläinen eturinta. Erinomaiset lapa- & takakulmaukset, puhdas väri, hyvä maski, 
etuliikkeet hieman kapeat.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP V-17

Liberline’s As I Expected NO41797/13



Voimakas, hieman pitkärunkoinen uros, pitkä suoralinjainen pää, erinomainen 
lapakulmaus & täyteläinen eturinta. Kiinteä suora selkä & tilava rintakehä, leveä reisi. 
Erinomaiset etukulmaukset, puhdas väri, hyvä maski. Hyvä askelpituus, saisi 
kokonaisuutena olla hiukan korkeajalkaisempi.
VAL ERI2 SA PU4

VETERAANILUOKKA

Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
Suuri, voimakas uros, erinomainen rakenne & mittasuhteet, pitkä suoralinjainen pää, 
voimakas eturinta, tilava rintakehä, selkä hieman painunut, mutta koira edelleen hyvä 
kuntoinen ja liikkuu vaivattomasti. Hampaat edelleen hyvä kuntoiset, naama on jo hieman 
harmaantunut.
VET ERI1 SA VSP-VET VV-17

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Euro Power Karamelli FI17825/17
Suuri, tyylikäs, hyvä rakenteinen narttu, erittäin hyvin kehittynyt, pitkä suoralinjainen pää, 
ranteet saisivat olla joustavammat. Liikkeessä lievästi takakorkea, vahva takaosa. Hyvät 
kulmaukset, puhdas väri, hyvä maski.
JUN ERI4

Izmpozáns-Dog Annabella MET.DOG1008/17
Pieni hoikka narttu, vielä kevyt kokonaisuus, tarpeeksi vankka, luusto suhteessa kokoon. 
Hyvät raajojen kulmaukset, liikkeet vielä holtittomat & pentumaiset, hyvä pään pituus, hyvä
korkea otsapenger. Pitkä kaula, hyvä selkälinja, tasainen melko harva raidoitus, 
toivottavasti kasvaa vielä ja saa vankistua ja kiinteytyä kauttaaltaan.
JUN EH

Liberline’s Bellini-Qualitaconte#46 NO55933/16
Suuri, hyvin kehittynyt narttu, erinomainen rakenne & mittasuhteet, pitkä suoralinjainen 
pää, pitkä kaula, korkea säkä, kaunis ylälinja. Rintakehä tarpeeksi syvä & eturinta 
täyttynyt. Erinomaiset raajojen kulmaukset, liikkeessä hieman löysät kyynärpäät. Puhdas 
vaalea väri, maski voisi olla tummempi.
JUN ERI

Nordlandia Danes Bellatrix SE50179/2016
Erittäin hyvin kehittynyt, hyvärakenteinen tyylikäs narttu. Hyvä pään pituus, hieman kyömy 
kuononselkä, erinomaiset raajojen kulmaukset, hyvä eturinta, rintakehässä hyvä tilavuus. 
Kaunis puhdas väri, maski voisi olla tummempi. Liikkuu hyvin.
JUN ERI2 SA PN4 VASERT

Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
Suuri näyttävä narttu, erittäin hyvin kehittynyt, erinomainen rakenne, mittasuhteet. 
Erinomainen pää, hieman avonaiset alaluomet, täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän 
tilavuus. Kiinteä suora selkä, vahva takaosa, leveä reisi, vakaat yhdensuuntaiset liikkeet, 
hieman nokisuutta.



JUN ERI1 SA PN3 SERTI JV-17

Samuraiwood’s New York New York FI54242/16
Vankkaluine hyvin kehittynyt narttu, hyvä koko & mittasuhteet, pitkä suoralinjainen pää, 
hieman avoimet alaluomet. Erinomainen lapakulmaus, täyteläinen eturinta & tilava 
rintakehä, leveä reisi, hyvät takakulmaukset. Ranteet voisivat olla joustavammat, puhdas 
väri, hyvä maski.
JUN ERI3 SA

AVOINLUOKKA

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Suuri, voimakas narttu, täyteläinen runko & eturinta, pitkä suoralinjainen pää, hieman 
ryppyjä otsassa, erittäin tummat silmät. Kiinteä selkä, hyvät raajojen kulmaukset, 
yhdensuuntaiset, vakaat liikkeet. Rinnassa nokisuutta, tumma maski.
AVO ERI2 SA

Edendane’s I’m Kind Of Diamond FI55366/15
Suuri, näyttävä narttu, erinomainen rakenne, mittasuhteet, pitkä suoralinjainen pää. Hyvin 
täyttynyt eturinta & rintakehä tilavuus. Hyvät raajojen kulmaukset, vakaat liikkeet, värissä 
nokisuutta, kiinteä & lihaksikas.
AVO ERI1 SA

Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Jalo vielä hieman kevyt narttu, pitkä suoralinjainen pää, hieman matala otsapenger. Pysty 
olkavarsi, raajaluusto voisi olla hieman järeämpi suhteessa kokoon. Liikkeessä selkälinja 
tahtoo kaareutua. Hieman pitkä lanneosa, leveä reisi, voimakkaasti kulmautunut takaosa. 
Hyvä väri & maski.
AVO ERI3

VALIOLUOKKA

Blaaholms Rubin FI18988/17
Suuri, komea narttu, erittäin hyvä rakenne, sopivassa suhteessa voimaa & jaloutta. Pitkä 
suoralinjainen pää, täyteläinen eturinta & tilava rintakehä, puhdas kovin vaalea väritys, 
maskin tulisi olla tummempi. Vakaat liikkeet.
VAL ERI3 SA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Suuri tyylikäs narttu, pitkä suoralinjainen pää, erittäin tummat silmät. Pitkä kaula, 
tasapainoiset kulmaukset. Vakaat liikkeet, puhdas väri, hyvä maski, kaunis kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP V-17

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Suuri roteva narttu, hieman urosmainen kokonaisuus, erinomainen rakenne, melko 
massiivinen runko. Pää kuitenkin pitkä & puhdaslinjainen, erinomaiset kulmaukset. Hyvä 
eturinta, vakaat liikkeet.
VAL ERI4 SA

Hoppingham’s I’m Gossip Hot Gossip FI28768/15



Suuri tyylikäs narttu, erinomainen rakenne, pitkä puhdaslinjainen pää, erittäin tummat 
silmät. Pitkä kaula, erinomaiset raajojen kulmaukset. Täyteläinen eturinta, kaunis ylälinja, 
puhdas väri, hyvä maski.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Red Rublev Being Me FI16480/15
Suuri komea narttu, erinomainen rakenne, hieman pitkä lanneosa, syvä tilava rintakehä & 
täyteläinen eturinta. Pitkä puhdaslinjainen pää, tasainen tiheä raidoitus, vakaat liikkeet.
VAL ERI SA

VETERAANILUOKKA

Northwind Northern Light FI48204/09
Hyvä koko, mittasuhteet, kaunis puhdaslinjainen pää, tummat silmät. Ikä näkyy lihasten 
kuivumisena & liikkeissä, siitä huolimatta näkee, että tämä on ollut parhaimmillaan 
laadukas koira.
VET ERI2

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09
Suuri voimakas narttu, joka edelleen lihaksikas & kiinteä kaikin puolin. Hyvärakenteina, 
vahva, pitkä pää, tummat silmät, hampaatkin edelleen hyvässä kunnossa. Vain naama on 
harmaantunut.
VET ERI1 SA ROP-VET VV-17

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
Ryhmässä 1 u + 3 n, jotka ovat lähes saman kokoisia, mittasuhteiltaan samanlaisia, koirat 
voimakkaita olematta raskaita. Erittäin hyvärakenteisia, kaikilla pitkä pää ja liikkuvat 
terveesti. Kasvattaja on onnistunut erinomaisesti työssään.
KASV1 KP ROP-KASV.

Kennel Euro Power
Ryhmä koostuu nuorista koirista, 3 u + 1 n, kaikki ovat tyylikkäitä & hyvärakenteisia ja niillä
on pitkät päät & puhtaat värit, iästä johtuen kaikki eivät ole aivan kiinteitä. Kasvattajalla on 
erinomainen jalostusmateriaali.
KASV2 KP


