16.7.2017 Hyvinkää Kr
tuomari: Juha Putkonen
Keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Samuraiwood’s New York New York FI54242/16
Terverakenteinen, tasapainoisesti kehittynyt, oikeat rungon mittasuhteet & luusto vahvuus.
Hyvä pään pituus, oikein kiinnittyneet korvat, alaluomet saisi olla tiiviimmät, hyvä purenta.
Kaunis niskan kaari, hyvä erottuva säkä, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta.
Tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät, hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu
ikäisekseen hyvin, lupaava kokonaisuus.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
17 kk, terverakenteinen, kaunislinjainen juniori, erinomaiset rungon mittasuhteet & luusto
vahvuus. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvät terveet
keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Kaunis kaula, hyvä erottuva säkä, hyvin kehittynyt
rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset & hyvät käpälät, hyvä karvan laatu, väri &
maski, hyvä häntä, terveet liikkeet.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Samuraiwood’s Louis Vuitton FI43845/15
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahva raajaluusto, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, luomet saisi olla tiiviimmät, hyvä
purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä, huulet saisi olla tiiviimmät. Ikäisekseen hyvä rintakehä &
eturinta, hyvä karva, karvan laatu & häntä. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu ikäisekseen
hyvin.
NUO ERI2 SA PU2 VASERT
AVOINLUOKKA
Spotted-Sphinx Àrvágenhed FI38150/16
Keskikokoa, rungon mittasuhteiltaan hieman lyhyt, kokoon sopiva raajaluusto, selvä
sukupuolileima. Hyvät korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet saisi olla tiiviimmät, hyvät
korvat, melko voimakkaat huulet. Lyhyehkö kaula, hyvä erottuva säkä, hyvä rintakehä &
eturinta, olkavarret saisi olla viistommat. Riittävästi kulmautunut takaa, hyvä karvan laatu &
brindle väritys. Kääntää kyynärpäitä liikkeessä ulospäin ja liikkuu lyhyellä askeleella.
AVO EH1
VETERAANILUOKKA

Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
8 v, hyvässä kunnossa esitetty veteraani, oikeat rungon mittasuhteet, raajaluusto saisi olla
vahvempi. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, korvat saisi
asettua paremmin, terveet keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Hyvä erottuva säkä, hyvä
eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, iänmukaiset liikkeet.
VET ERI1 VSP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Great-Body’s Nothing Think Bout Tomorrow FI33279/16
Keskikokoinen, hieman lyhyet rungon mittasuhteet, kokoon sopiva raajaluusto, selvä
sukupuolileima. Hyvä kallo-osa & oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet
tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, melko voimakkaat huulet. Hyvä kaulan pituus & erottuva
säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä. Eturinta saa vielä täyttyä, hyvä karva & brindle väritys.
Luisu lantio, riittävästi kulmautuneet raajat, liikkuu lyhyellä askeleella.
JUN EH3
Love-Dane’s Kiss Me Quick FI38433/16
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus, selvä sukupuolileima. Hyvä pään
pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, terveet keskiruskeat
silmät, hyvä purenta, pienet poskihampaat. Kaunis kaula, hyvä erottuva säkä, ikäisekseen
hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä karvan laatu &
väri, hyvä häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvin.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
Samuraiwood’s Manolo Blahnik FI37854/16
Keskikokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä raajaluusto, erinomainen pään pituus,
lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, terveet silmät, hyvä purenta,
muutama poskihammas puutos, hyvä huulilinja. Kaunis kaula, hyvä säkä, rintakehä &
eturinta, hyvä karvan laatu & brindle väri. Tasapainoiset kulmaukset, iänmukaiset liikkeet.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
20 kk, ryhdikäs oikeat rungon mittasuhteet, kokoon sopiva raajaluusto. Hyvä pään pituus,
lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet
tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta & hampaat, hyvä huulilinja. Kaunis kaula & hyvä erottuva
säkä, rintakehä & eturinta. Tasapainoiset kulmaukset & hyvät käpälät, hyvä karvan laatu,
väri, maski & häntä. Terveet liikkeet.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Mittasuhteiltaan oikea, sopiva luusto, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon &
kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä
purenta & hampaat. Hyvä kaula ja erottuva säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä, olkavarret
saisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaa, hyvät käpälät, hyvä karvan laatu. Köyristää
selkäänsä liikkeessä.

NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
Tuhdissa kunnossa, erinomaiset rungon mittasuhteet, sopiva raajaluusto. Hyvä pään
pituus, oikeat kallon & kuonon linjat, hyvät korvat, hieman pyöreät tummat silmät, hyvä
purenta. Tilava pitkä rintakehä, olkavarret saisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa,
luisu lantio. Kyynärvarret tulisi olla suoremmat, liian suorat välijalat, lyhyt ja jäykkä takaaskel, takajalan liike jää liikaa rungon alle, epävakaat etuliikkeet.
AVO H
Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Tyylikäs, oikeat rungon mittasuhteet & kokoon sopiva raajaluusto, erinomainen pään
pituus, yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät,
alaluomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta & huulilinjat, pienet poskihampaat. Kaunis
kaula, hyvä erottuva säkä, hyvä rintakehä & eturinta, tasapainoiset kulmaukset ja käpälät.
Hyvä karvan laatu, häntä & maski. Liikkuu riittävällä askelpituudella.
AVO ERI1 SA PN4
VETERAANILUOKKA
Northeind Northern Light FI48204/09
10 v, erionomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Erinomaiset rungon mittasuhteet &
raajaluusto. Erinomainen pään pituus, oikein kiinnittyneet korvat, terveet keskiruskeat
silmät, hieman kyömy kuonon selkä, hyvä purenta & huulilinja. Hyvä kaula ja erottuva
säkä, hyvä tilava pitkä rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, terveet käpälät,
hyvä karvan laatu & väri. Kauniisti harmaantunut pää, liikkeessä iän tuomaa arvokkuutta.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET
Catapha’s Gold Dancer FI48209/09
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluuston vahvuus, hyvä pään pituus, keskiruskeat silmät,
korvat saisi asettua paremmin, oikeat kallon ja kuonon linjat, hyvä huulilinja. Hyvä erottuva
säkä, hyvä rintakehä & eturinta, luisu lantio, tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset
käpälät. Koira oudoksuu näyttely tilannetta, eikä anna parasta kuvaa itsestään, ei esiinny
edukseen eikä anna koskea itseään, jonka johdosta sijoitus.
VET EVA

Musta & harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
20 kk, erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet ja raajaluusto, hyvä pään pituus,
lähes yhdensuuntaiset kallo & kuono linjat, keskiruskeat silmät, hyvät korvat, hyvä purenta,

melko voimakkaat huulet & hieman liikaa löysää kurkunalusnahkaa. Hyvin erottuva säkä,
pitkä rintakehä & eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä karvan laatu,
musta väri & häntä. Terveet liikkeet.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Happy Harlekin’s Bill FI55677/13
Hyvä koko, oikeat rungon mittasuhteet ja erinomainen raajaluusto. Hyvä pään pituus,
hieman takaluisu kallo, hyvät korvat, hieman vaaleat terveet silmät, hyvä purenta, huulet
saisi olla tiiviimmät. Hyvä kaula, erottuva säkä, erinomainen pitkä rintakehä, hyvä eturinta.
Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu riittävällä askelpituudella.
AVO ERI2
Jättiläisen Hidas Hämäläinen FI29438/15
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet & raajaluusto. Vahva piirteinen hieman lyhyt
kuonoinen maskuliininen pää, hyvät korvat, terveet vaaleat silmät, hyvä purenta, pienet
hampaat, melko voimakkaat huulet. Hyvä kaula, rintakehä & eturinta, tasapainoiset
kulmaukset, erinomaiset käpälät. Hyvä karvan laatu, väri & häntä, takaraajan liike jää
rungon alle.
AVO ERI3
Mi’havana Jedi FI48058/14
Vahvaluustoinen hyvässä lihaskunnossa, erinomaiset rungon mittasuhteet, vahvapiirteinen
hieman lyhytkuonoinen pää, hyvät korvat, terveet silmät, hyvä purenta, pienet hampaat.
Kaunis kaula, hyvä erottuva säkä & pitkä rintakehä, hyvä eturinta, tasapainoiset
kulmaukset, hyvät käpälät. Kääntää kyynärpäitä hieman ulospäin, kevyt joustava
sivuaskel, hyvä karvan laatu.
AVO ERI1 SA PU3
VALIOLUOKKA
C’mon Please Be My Star FI46582/13
Hyvä lihaskunto, ryhdikäs erinomaiset rungon mittasuhteet & raajaluusto, selvä
sukupuolileima. Hieman lyhytkuonoinen pää, hyvät korvat, silmät voisi olla tummemmat ja
luomet tiiviimmät, hieman kyömy kuononselkä, tasapurenta, pienet hampaat, vahva
huulilinja. Kaunis kaula, hyvä erottuva säkä ja pitkä rintakehä, hyvä eturinta, hyvä karvan
laatu, väri & häntä. Hyvät käpälät, kevyt joustava sivuaskel.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Vergilius FI56907/08
9 v, hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Oikeat rungon mittasuhteet ja hyvä raajaluusto,
vahvapiirteinen hieman lyhyt kuonoinen pää, hyvät korvat, terveet silmät, hyvä purenta,
pienet hampaat, melko voimakkaat huulet. Hyvä kaula, pitkä rintakehä ja hyvä eturinta.
Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu iäntuomalla arvokkuudella.
VET ERI1 SA PU4 VSP-VET
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Happy Harlekin’s Mary Corleone FI54831/16
11 kk, mittasuhteiltaan oikea, sopiva luusto, selvä sukupuolileima. Hyvä pään pituus, vielä
takaluisu kallo, hyvät korvat, tummat terveet silmät, hyvä purenta, pienet hampaat. Kaunis
kaula, hyvä erottuva säkä & pitkä rintakehä, ikäisekseen hyvä rintakehä, hyvä karvan
laatu. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, terveet liikkeet.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Terverakenteinen, rungon mittasuhteiltaan oikea ja hyvä raajaluuston vahvuus. Hyvä pään
pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, tummat terveet silmät,
hyvä purenta, hyvä kaula & erottuva säkä, ikäisekseen hyvä eturinta & rintakehä. Hyvä
karvan laatu & tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä hännän asento, terveet
liikkeet.
JUN ERI3 SA
Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
Terverakenteinen, oikeat rungon mittasuhteet ja hyvä raajaluusto. Hyvä pään pituus, vielä
takaluisu kallo, hyvät korvat, silmät saisi olla tummemmat & luomet tiiviimmät, hyvä
purenta. Hyvä kaula & erottuva säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä & eturinta, hyvä karvan
laatu. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella.
JUN ERI4 SA
Vivid Royal De Allure Avilana UKU.0302027
Ryhdikäs, kaunislinjainen, 9 kk juniori, erinomaiset rungon mittasuhteet ja hyvä
raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, tummat
silmät, alaluomet saisi olla tiiviimmät. Hyvä kaula, erottuva säkä, hyvin kehittynyt rintakehä
& eturinta, hyvä karvan laatu. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, erinomainen
häntä. Hyvät liikkeet, hieman korostuneet vilkkuluomet.
JUN ERI2 SA PN4
NUORTENLUOKKA
Tered-Dbn’s First Lady Of Flight v Grand Oak’s FI29089/16
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Bonel I’m Pretty One FI31661/15
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahva raajaluusto, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon & kuonon linjat. Hyvät korvat, silmät saisi olla tummemmat & luomet tiiviimmät, hyvä
purenta & pienet hampaat, kaunis huulilinja. Hyvä kaula & erottuva säkä, hyvä pitkä
rintakehä & eturinta, hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
AVO ERI2 SA
Happy Harlekin’s Elle Driver FI55679/13
Erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon & kuonon linjat, hyvät korvat, terveet keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hieman

löysää kurkunalusnahkaa. Hyvä kaulan pituus, erottuva säkä & hyvä pitkä rintakehä, hyvä
eturinta, hyvä karvan laatu & häntä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, kevyet
joustavat liikkeet.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP
VALIOLUOKKA
Ozaenas So Cute FI32183/14
Terverakenteinen, oikeat rungon mittasuhteet ja hyvä raajaluusto, erinomainen pään
pituus, oikeat kaulan & kuonon linjat, hyvät korvat, silmät tulisi olla tummemmat, hyvä
purenta & huulilinja. Hyvä kaula & erottuva säkä, hyvä pitkä rintakehä, riittävästi eturintaa,
oikea karvan laatu, hyvä häntä. Tasapainoiset kulmaukset, vaivattomat liikkeet.
VAL ERI1 SA PN3
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Cheree FI17256/08
9 v, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Oikeat rungon mittasuhteet, raajaluusto
saisi olla vahvempi. Hyvä pään pituus, oikeat kallon & kuonon linjat, hyvät korvat, terveet
tummat silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula & erottuva säkä, hyvä pitkä rintakehä & eturinta,
iän mukainen karvapeite, riittävästi kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkeessä iän
tuomaa arvokkuutta.
VET ERI1 SA ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Happy Harlekin’s
2 eri yhdistelmää, 1 uros, 3 narttua. Kaikilla selvät sukupuolileimat, oikeat rungon
mittasuhteet & kokoon sopivat luusto. Hyvää kasvatus työtä tässä haastavassa rodussa.
KASV1 KP ROP-KASV.

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Be Finnsh Golden Boy Linden River FI13880/17
15 kk, erinomainen vahva raajaluusto, oikeat rungon mittasuhteet, vahvapiirteinen hieman
lyhytkuonoinen pää, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvät korvat, luomet
tulisi olla tiiviimmät, ikään nähden turhan korostuneet huulet. Hyvä kaulan pituus, erottuva
säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä, riittävästi kulmautunut edestä, niukka polvikulmaus.
Hyvä karvan laatu & väri, iän mukaiset liikkeet, pää ei saa vahvistua lisää iän myötä.
JUN EH1
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Gracilangneta FI44478/16
Ryhdikäs, oikeat rungon mittasuhteet ja kokoon sopiva luusto, selvä sukupuolileima.
Narttumainen hieman lyhytkuonoinen pää, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat,
hyvät korvat, terveet silmät. Hyvä kaulan pituus, hyvä erottuva säkä & pitkä rintakehä,
hyvä eturinta. Hyvä karvan laatu, erinomainen häntä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä
häntä, terveet liikkeet.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT
AVOINLUOKKA
Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
Hyvässä lihaskunnossa, ryhdikäs erinomainen raajaluusto, oikeat rungon mittasuhteet,
selvä sukupuolileima, lähes yhdensuuntaiset kallon & kuonon linjat, hyvät korvat, terveet
silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula & erottuva säkä, hyvä pitkä rintakehä & eturinta, hyvä
karvan laatu, väri ja häntä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, terveet liikkeet.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Erinomaisessa kunnossa esitetty 8 v veteraani. Erinomaiset rungon mittasuhteet ja luuston
vahvuus. Hyvä pään pituus, oikeat kallon & kuonon linjat, hyvät korvat, terveet silmät, hyvä
purenta, kaunis huulilinja. Kaunis ylälinja, hyvä pitkä rintakehä, hyvä eturinta, tasapainoiset
kulmaukset. Liikkeessä iän tuomaa arvokkuutta.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET BIS-4-VET

