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harlekiini / musta

UROKSET

PENTULUOKKA

Doggimainen Jussarön Vartija FI39029/16
7 kk, mittasuhteiltaan erinomainen pentu, jolla erittäin lupaava pää, hyvät huulet & korvat. 
Hyvät hampaat, purenta kehitysvaiheessa. Lupaava runko ja raajat, hyvä häntä. Sujuvat 
liikkeet, iloinen ystävällinen pentu.
PEN1 KP ROP-PEN

Grande Gremin’s I Hate To Dance FI36301/16
7 kk, voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva pentu, jolla tässä vaiheessa lanteella hiven 
turhaa pituutta. Erinomainen sukupuolileima, kehittymässä miehekäs pää, hyvä rintakehän
syvyys ja pituus. Hyvä häntä, vielä löysät kyynärpäät, pentumaiset liikkeet, mukava 
käytöksinen lapsi.
PEN2

JUNIORILUOKKA

C’mon Robin Hood FI55695/15
17 kk, kiiltävän musta, mittasuhteiltaan ja tyypiltään oikea, voimakkaassa 
kehitysvaiheessa. Miellyttävät pään linjat, kuono vielä kapea, korrekti purenta, pysty 
olkavarsi ja ulospäin kääntyvät käpälät. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä häntä, liikkeet 
saavat kovin vakiintua. Jännittää tänään kovin kehässä, palkintosija johtuen etuosan ja 
eturaajoen rakenteesta.
JUN EH2

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
15 kk, hyvän kokoinen ja erinomaisen sukupuolileiman omaava, kiiltävän musta uros. 
Vakuuttava uroksen pää, kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys. Luonnollinen eturinta, 
suorat raajat, hyvä häntä. Vaivattomat yhdensuuntaiset liikkeet, lupaava juniori.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

NUORTENLUOKKA

Great Gladiolus Excellent FI31298/15
1 v 8kk, tasapainoisesti rakentunut uros, jolla voisi voimakkaampi sukupuolileima, riittävän 
yhtenevät päänlinjat, ok purenta. Kauniit huulet, korvien asento levoton. Hyvä rintakehän 
syvyys, kokoon sopiva raajaluusto. Lyhyehkö askel.
NUO EH1

Great Gladiolus Escalade FI31302/15



1v 8kk, turhan elegantin vaikutelman antava nuori uros. Hyvät pään linjat ja huulet, ok 
purenta. Hyvä kaula, rintakehä saisi olla voimakkaampi ja eturinta täyteläisempi, turhan 
pysty etuosan rakenne. Liikkeiden tulee vakiintua.
NUO EH3

Ozaenas Top-Level Teddybear FI6276/15
18 kk, kauniisti värittynyt harlekiini. Selkeä sukupuolileima, tasapainoiset mittasuhteet, 
vahva urosmainen pää, jossa saisi olla enemmän pituutta, silmäluomien tulisi olla 
tiiviimmät, hyvät korvat. Hyvä rintakehä, luonnollinen eturinta, hyvät eturaajat, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä, hallitut yhdensuuntaiset liikkeet.
NUO EH2

AVOINLUOKKA

Mi’Havana Jedi FI48058/14
Reilu 2v, hyvän kokoinen harlekiini, jolla lanteilla hiven turhaa pituutta. Hyvä uroksen pää, 
ok purenta, kaunis kaula. Hyvä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, sujuvat liikkeet, hyvä 
askelpituus. Hiukan löysyyttä kyynärpäissä.
AVO ERI1

Ozaenas Supernova FI32181/14
Lähes 3 v uros, jolla erinomainen sukupuolileima. Ryhdikäs olemus, hyvä uroksen pää, 
hyvä rintakehän syvyys, mutta pituutta saisi olla enemmän. Vaatimaton etuosa, vahva 
raajaluusto, hyvä häntä, sujuvat liikkeet.
AVO ERI2

NARTUT

AVOINLUOKKA

Genedda Enchantü FI55765/14
2 v, mittasuhteiltaan lähes neliömäinen narttu, jonka olemus antaa varsin vaatimattoman 
vaikutelman. Oikeat päänlinjat, mutta kokonaisuudessa kapea, kauniit huulet, kovin 
pystyasentoinen kaula. Vaatimaton rintakehä, turhan kuroutuva vatsalinja, esiin työntyvä 
rintalasta, suorat eturaajat, niukat kulmaukset. Rintakehä ei anna tarpeeksi tukea raajoille, 
kaunis esiintyminen.
AVO H

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

Grande Gremin’s Fortunate Felinda DI48548/14
2 v, tyylikäs, liioittelematon narttu, selkeä sukupuolileima, kaunisilmeinen nartun pää, 
kaunis kaula. Korrekti rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, kapeahko, mutta 
tasapainoinen kokonaisuudessaan.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

Piistar Juventus FI12408/14
Reilu 3 v, mittasuhteiltaan oikea narttu, jonka vatsalinja tänään löysä hormonitoiminnan 
johdosta. Melko lyhytlinjainen pää, korrekti purenta, hyvä kaula & rintakehä, luonnollinen 



eturinta, suora etuosan rakenne. Hyvä häntä, hallitut yhdensuuntaiset liikkeet, ei tunne 
tänään oloaan hyväksi tänään näyttelykehässä, ei näin näytä parastaan.
AVO EH2

Keltainen / Tiikerikuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
16 kk, tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs ja jo nyt vahva junioriuros, jolla kauniit 
päänlinjat. Erinomainen sukupuolileima, kaunis ilme, hyvät korvat, korrekti purenta, kaunis 
kaula. Hyvä rintakehä kehittymässä, hyvät raajat, tasapainoiset kulmaukset, hallitut, 
yhdensuuntaiset liikkeet.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Euro Power Jack Daniel’s FI20906/16
JUN POISSA

Maxidan’s Abracadabra DK05389/2016
10 kk, kookas, mittasuhteiltaan oikea uros, lupaava uroksen pää, korrekti purenta, hyvät 
huulet & korvat. Lupaava rintakehä, niukat kulmaukset edessä ja takana, hyvä häntä, 
yhdensuuntaiset liikkeet.
JUN ERI3

Red Rublev Nietzsche FI56155/15
14 kk, Kookas, mittasuhteiltaan oikea, kauniisti värittynyt tiikeri-junnu. Erinomainen 
sukupuolileima, hyvä, vahva uroksen pää, silmäluomet voisivat olla hieman tiiviimmät. 
Hyvä rintakehä, hieman pysty etuosan rakenne, eturinta jää niukaksi, erinomainen 
raajaluusto, vielä kapeat, mutta hallitut liikkeet, kaunis esiintyminen.
JUN ERI2

NUORTENLUOKKA

Samuraiwood’s Katti Matikainen FI31236/15
1 v 9kk, erinomaisen sukupuolileiman omaava, vahva, mittasuhteiltaan miellyttävä uros. 
Vahva uroksen pää, lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, korrekti purenta ja huulet, kaunis 
kaula. Hyvä rintakehä, luonnollinen eturinta, hyvät raajat, lanteella aavistus turhaa pituutta.
Riittävä askelpituus, ajoittain pientä epävakautta liikkeessä. Miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Blaaholms Rubin dk09615/2015



20 kk, erinomaisen sukupuolileiman omaava, tyylikäs, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, 
miellyttävälinjainen nartun pää, kauniit silmät, alaleuka voisi olla voimakkaampi. Kaunis 
kaula, hyvä rintakehä, luonnollinen eturinta, hyvät raajat & häntä. Hyvät liikkeet, miellyttävä
esiintyminen.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT

Samuraiwood’s Kismet Choko FI31233/15
1 v 9kk, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, erittäin kaunislinjainen, mutta hieman kapea 
pää, kaunis kaula, korrekti purenta. Hyvä rintakehän syvyys & pituus, leveyttä tulisi olla 
enemmän, eturinta jää vaatimattomaksi. Suora raajaluusto, hyvät takakulmaukset, ajoittain
epävakautta liikkeessä.
NUO ERI2

AVOINLUOKKA

C’mon Kiss For You FI37795/12
4 v, erinomaisesen sukupuolileiman omaava narttu, tyylikäslinjainen nartun pää, korvat 
levottomat. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, niukka eturinta, rintakehä ei tue 
eturaajoja riittävästi liikkeessä. Etuliike ei täysin vakaa, miellyttävä käytös.
AVO EH3

Hyacint Van Acasius FI358925/16
2 v, kauniisti rakentunut, vahva, mutta tyylikäs, kaunispäinen narttu, hyvät hampaat ja 
purenta. Kaunis kaula, erinomainen rintakehä, hyvät raajat & häntä, sujuva liikkuja.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA

Red Rublev Being Me FI16480/15
2 v, vahva kauniisti värittynyt brindle-narttu. Riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, erittäin 
vahva runko & rintakehä, kaunis kaula, hyvät suorat raajat, hyvä häntä, yhdensuuntaiset 
liikkeet.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Alder Glade’s Elowena FI20186/14
3 v, ihastuttava narttu, jolla on kauniit tasapainoiset mittasuhteet ja ääriviivat, kaunis 
ilmeinen – ja linjainen nartun pää. Hyvä asentoinen ylväs kaula, erinomainen rintakehä, 
luonnollinen eturinta. Hyvät raajat ja häntä. Erinomainen liikkuja ! Tyylikäs Lady !
VAL ERI1 SA PN1 VSP

Sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

Doggimainen Utön Vartia FI39031/16



7 kk, hieno turkkinen poika-pentu, jolla on tässä vaiheessa turhaa pituutta lanteella. 
Lupaava pää, kaunis kaula, rintakehää täytyy tulla paljon lisää voluumia, myös syvyyttä. 
Hyvä raajaluusto, kaunis takaosa ja häntä, mukava pennun liikkeet, hyvä esiintyjä.
PEN2

Grande Gremin’s Happy Pavelon FI32315/16
8 kk, hyvänkokoinen ja mittasuhteiltaan miellyttävä, jo nyt sopivan sukupuolileiman 
omaava urospentu. Lupaava pää, kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, suora raajaluusto,
hyvä häntä, pennulla on pennun liikkeet. Vilpitön esiintyminen.
PEN1 KP ROP-PEN

NUORTENLUOKKA

Lawaetz Danesbold In Blue FI43691/15
1 v 10 kk, kookas, mutta tasapainoisesti rakentunut uros, mallikelpoinen, kokoon sopiva 
pää, hyvä ilme, kaunis kaula. Hyvä rintakehän syvyys, mutta vahvuutta siinä saisi olla 
enemmän, tasapainoiset kohtuulliset kulmaukset, hieman kerivät etuliikkeet, mutta kokoon 
nähden uros kantaa itsensä riittävällä vakaudella, tyyni olemus.
NUO ERI1


