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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Red Rublev No One But You FI56151/15
Kookas, keskivahva, mittasuhteiltaan oikea uros, oikeat pään linjat, riittävä pituus päässä,
riittävä otsapenger, avoimet silmäluomet häiritsevät ilmettä, hieman kaulanahkaa, hyvät
korvat. Hyvä kaula, riittävä luusto, hieman niukasti kulmautunut edestä, eturinta saa
kehittyä ja levitä, vielä kauttaaltaan hieman kapea runko. Riittävä syvyys, hieman luisu
lantio, muuten riittävät takakulmaukset. Liikkuu hieman voimattomasti ja ahtaasti takaa.
Hyvä väri, karva vaihtumassa, ystävällinen luonne.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Samuraiwood’s Kawasaki Ninja FI31235/15
Kookas, linjakas uros, jolla oikeat mittasuhteet, pitkä, oikealinjainen pää, otsapenger saa
vielä kehittyä, hieman pienet silmät, kookkaat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto,
niukasti kulmautunut etuosa ja eturinta saa kehittyä. Riittävä rungon tilavuus, hieman lyhyt
rintakehä, normaalisti kulmautunut takaa, joustavat liikkeet, mutta vielä kovin epävakaa
etuosasta, hyvä väri, turkki ja luonne.
AVO ERI1
Spotted-Sphinx Àrvågenhed FI38150/16
Keskikokoinen, voimakas tyyppinen uros, jolle toivoisin pidemmän ja elegantimman pään,
voimakas kallo, turhan paljon poskia, lyhyt kuono-osa, avoimet silmäluomet, kevyet korvat.
Vahva luusto, riittävä kaula, niukasti kulmautunut etuosa, riittävä rungon tilavuus, mutta
toivoisin syvyyttä, hieman luisu lantio, muuten normaalit takakulmaukset. Liikkuu leveästi
takaa ja löysästi edestä, ylälinja pettää liikkeessä, erinomainen väri ja karva, esitetään
hyvässä lihaskunnossa, miellyttävä luonne.
AVO H
VETERAANILUOKKA
Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
Keskikokoinen, linjakas veteraani, jossa jo ikä hieman näkyy. Tyylikäs pää, kookkaat
silmät, pienet ilmavat korvat. Hyvä kaula, voimakas säkä, sopiva luusto, riittävästi
kulmautunut etuosa ja täyteläinen eturinta, tilava runko. Pehmeä ylälinja ja erittäin
voimakkaasti kulmautunut takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä askelmitalla, hyvä
väri ja turkki, tänään hieman laiskahko, miellyttävä luonne.
VET ERI1 ROP-VET
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Great-Body’s Nothing Think Bout Tomorrow FI33279/16
Voimakas, hyvin kehittynyt juniori, joka voisi olla narttumaisempi. Vahva pää, johon
toivoisin pituutta ja eleganssia, voimakas kallo, paljon nahkaa ja huulia, hieman avoimet
silmät. Hyvä kaula, vielä etuasentoinen lapa, hyvä luusto, erittäin tilava runko, hieman
lyhyt, luisu lantio, muuten riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti,
mutta taka-askel saisi olla tehokkaampi. Pehmeä ylälinja, erinomainen väri ja karva,
miellyttävä luonne.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Edendane’s Bright Like Diamond FI55365/15
Tyylikäs, linjakas nuori narttu, pitkä oikea linjainen pää, otsapenger saa vielä kehittyä,
hyvä ilme ja korvat, sopiva luusto. Tyylikäs kaula ja ylälinja, hyvä säkä, niukasti
kulmautunut olkavarsi, erinomainen runko & rungon tilavuus, riittävä syvyys. Normaalisti
kulmautunut takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti, kevyesti ja tasapainoisesti. Erinomainen
väri, turkki ja luonne.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Elegantti, keskikokoinen narttu, tyylikäs, naisellinen, oikealinjainen pää, otsapenger saa
kehittyä, hyvin asettuneet korvat, kaunis kaula & ylälinja, sopiva luusto. Hieman suora
olkavarsi, runko vielä kesken kehityksen, toivoisin eturintaa ja runkoon syvyyttä. Hyvin
kulmautunut takaa, liikkuu löysästi edestä, riittävällä askelmitalla sivusta, taipumus
köyristää selkäänsä. Hieman nokisuutta rinnassa ja raajojen sisäpuolella, mallikelpoinen
esiintyminen, erinomainen luonne.
NUO ERI4 SA
Red Rublev Never Never Land FI56149/15
Hyvin tyylikäs ja elegantti narttu, oikealinjainen, riittävän pitkä pää, hieman avoimet
silmäluomet. Kaunis kaula, aavistuksen pehmeä ylälinja, hyvä luusto, aavistuksen suora
olkavarsi, täyteläinen eturinta. Tilava runko, joka voisi olla lyhyempi lanneosasta, hyvin
kulmautunut takaa, toivoisin liikkeisiin hieman voimaa. Esiintyy tänään laiskahkosti,
erinomainen väri, turkki ja luonne.
NUO ERI3 SA PN4
Red Rublev No Doubt FI56150/15
Tyylikäs ja linjakas nuori narttu, jolla oikeat nartun mittasuhteet, miellyttävä ilmeinen,
riittävän pitkä pää, otsapenger voi vielä kehittyä, oikea-asentoiset kookkaat korvat. Hyvä
luusto, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä säkä, erinomainen runko ja eturinta, aavistuksen lyhyt
lantio, muuten hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, voisi liikkua hieman
voimakkaammin takaa. Hyvä turkki, erinomainen musta maski, erinomainen luonne ja
esiintyminen.
NUO ERI2 SA PN2 VASERT
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Emmly FI15725/11

Kookas ja vahva narttu, jossa jo ikä näkyy, naisellinen, oikealinjainen pää, joka voisi olla
kokoon nähden hieman kookkaampi, miellyttävä ilme. Sopiva luusto, kaunis kaula, kovin
niukasti kulmautunut etuosa, tilava runko, joka voisi olla lyhyempi, hyvin kulmautunut
takaa. Liikkuu kovin voimattomasti, ei tänään parhaassa kunnossaan, miellyttävä luonne ja
esiintyminen.
AVO EH2
Maxidan’s Waiting For A Girl Like You DK13410/2015
Sopivan kokoinen, tyylikäs ja vahva narttu, miellyttävä pää, jossa hyvä pituus, hieman
vaaleat silmät, hyvä purenta ja hampaat, toivoisin hieman otsapengertä. Kaunis kaula,
tilava runko, joka saisi olla lyhyempi lanneosaltaan. Hyvin kehittynyt takaa, liikkuu
riittävällä askelmitalla, hieman vaalea maski. Erinomainen luonne ja esiintyminen.
AVO ERI1 SA PN3

Musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Vahva, hyvin kehittynyt urospentu, miellyttävä, riittävän pitkä ja oikealinjainen pää,
otsapenger saa kehittyä, hieman avoimet silmäluomet. Erinomaiset mittasuhteet, kaunis
kaula, lupaava säkä, hyvä luusto, erinomaiset tassut, hieman ulkokierteiset eturaajat.
Lupaava runko, erinomainen takaosa, erittäin lupaavat liikkeet, upea musta väri,
erinomainen luonne.
PEN 1 KP ROP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Jättiläisen Lycopodium Clavatum FI16253/17
Hyvin kehittynyt, 8 kk, keskivahva narttupentu, toivoisin hieman pidemmän pään, tällä
hetkellä vielä kevyt kuono-osa ja otsapenger saa kehittyä. Riittävä kaula, hyvä ylälinja,
hyvät suorat raajat, niukasti kumautunut olkavarsi, lupaava runko ja eturinta, riittävästi
kulmautunut takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä askelmitalla sivusta. Hyvä väri,
turkki ja luonne.
PEN1 KP VSP-PEN
Talekin Elita One FI30652/17
Hyvin elegantti ja tyylikäs narttupentu, jolla hyvä pään pituus, vielä voimakkaat otsaluut.
Kaunis kaula, sopiva luusto, erinomaiset tassut, vielä hieman etuasentoinen lapa, vielä
kevyt runko, joka kaipaa syvyyttä. Hyvin kulmautunut takaa, kevyet liikkeet, lupaava raami.
Erinomainen väri, turkki ja luonne.
PEN2

UROKSET
AVOINLUOKKA
Happy Harlekin’s Bill FI55677/13
Linjakas, tyylikäs uros, jolla oikeat mittasuhteet, pitkä pää, johon toivoisin hieman
otsapengertä, kaunis ilme, hyvät korvat. Erinomainen kaula & ylälinja, vahva luusto, hyvät
tassut, hieman suora olkavarsi, riittävä eturinnan täyteläisyys ja leveys. Hyvä runko,
hieman lyhyt lantio, muuten hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hieman ahtaasti takaa,
riittävällä askelmitalla sivusta. Erinomainen väri, turkki ja luonne, seistessään todella
komea uros.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
Jättiläisen Hidas Hämäläinen FI29438/15
Kookas, vielä hieman ilmava uros, erittäin vahva uroksen pää, joka voisi olla elegantimpi,
turhan paljon poskia, ala-etuhampaat vetäytyneet, pitkä loiva otsapenger. Hyvä luusto,
hyvä kaula ja ylälinja seistessä, hyvät tassut, toivoisin tilavamman ja syvemmän rungon ja
pidemmän rintakehän. Normaalisti kulmautunut takaa, liikkuu lyhyellä taka-askeleella,
hyvä väri, turkki ja luonne.
AVO H
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Gáteau D’anniversaire FI48182/16
Hyvin kehittynyt, vahva narttu, voimakas, riittävän pituinen pää, jossa hieman poskia, hyvä
luusto ja käpälät. Hyvä kaula, hieman pehmeä selkä ja lyhyt luisu lantio. Riittävästi
kulmautunut etuosa, lupaava eturinta, hyvä rungon tilavuus, hieman pitkä lanneosa.
Normaalisti kulmautunut takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä askelmitalla sivusta.
Erinomainen väri, turkki ja luonne.
JUN ERI2 SA VASERT
Happy Harlekin’s Mary Corleone FI54831/16
Tyylikäs, hyvin kehittynyt juniori, jolla naisellinen, oikealinjainen pää, otsapenger saa
kehittyä, hieman ilmavat korvat. Tyylikäs kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut etuosa.
Lupaava runko ja eturinta, vahva, hyvin kulmautunut takaosa, Kevyet liikkeet. Erinomainen
turkki, väri ja luonne.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI
Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Hyvin kehittynyt, vahva narttu, oikealinjainen pää, jossa hieman poskia. Vahva luusto,
hyvät korvat, hieman suora olkavarsi, hyvä kaula, lupaava runko. Hieman pitkä lanneosa,
normaalisti kulmautunut takaa, pyöristää ylälinjaa liikkeessä, liikkuu riittävällä askelmitalla.
Hyvä väri, turkki ja luonne.
JUN ERI4
Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me Fi34915/16
Mittasuhteiltaan oikea, tyylikäs narttu, pitkä, oikealinjainen pää. Vahva luusto, hyvä kaula,
hieman niukasti kulmautunut edestä, runko ja eturinta saavat vielä kehittyä. Hieman lyhyt,

luisu lantio, muuten normaalisti kulmautunut takaa. Liikkuu kevyesti halutessaan, köyristää
ylälinjaa liikkeessä, erinomainen väri ja turkki, hieman vallaton luonne.
JUN ERI3
NUORTENLUOKKA
Tered-Dbm’s First Lady Of Flight V Grandoaks FI29089/16
Vielä hieman ilmava ja kevyt nuori narttu, jolla oikeat pään linjat, otsapenger saa kehittyä,
hieman vaaleat silmät, hyvä kaula, hieman kevyt luusto. Niukasti kulmautunut etuosa,
hyvä ylälinja seistessä, lyhyt rintakehä ja kovin kuroutunut vatsa, hyvin kulmautunut
takaosa. Liikkuu kevyesti, hieman lyhyellä taka-askeleella. Erinomainen turkki, väri ja
luonne.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Genedda Enchanté FI55765/14
Neliömäinen, keskivahva narttu, jolle toivoisin sulavammat linjat, hyvin naisellinen,
elegantti pää, jossa riittävä pituus, hieman kevyt kuono-osa. Riittävä luusto, riittävä kaula,
etuasentoinen lapa ja suora olkavarsi, riittävä rungon tilavuus, mutta toivoisin syvyyttä,
hieman kapea reisi, muuten normaalisti kulmautunut takaa. Peitsaa mielellään, luisu lantio
aiheuttaa sidotut takaliikkeet, erinomainen väri, turkki ja luonne.
AVO EH4
Happy Harlekin’s Beatrix Kiddo FI55678/13
Linjakas, pitkärunkoinen narttu, vahva, kaunis ilmeinen, oikeanlinjainen pää. Hyvä luusto,
kaunis kaula, hyvin kulmautuneet raajat, tilava runko, joka saisi olla lyhyempi lanneosasta.
Liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvällä askelmitalla sivusta, erinomainen väri, turkki ja
luonne.
AVO ERI1 SA
Jättiläisen Freja FI28899/14
Hyvin elegantti ja linjakas, hieman ilmava narttu, oikea pään pituus, miellyttävä ilme, pitkä
kaula. Riittävä luusto, hieman etuasentoinen lapa, hyvä eturinta, riittävä rungon tilavuus,
hieman pehmeät ranteet. Hyvin kulmautunut takaa, liikkuu kovin lyhyellä etuaskeleella,
toivoisin liikkeisiin voimaa. Hyvä väri, turkki ja luonne.
AVO EH3
Jättiläisen Illusia Pink FI33033/15
Voimakas narttu, toivoisin hieman pidemmän pään, turhan paljon poskia, oikeat pään
linjat. Hyvä luusto, kaunis kaula, hieman kapea eturinta, tilava runko, joka saisi olla
hoikempi, tässä kunnossa hieman pehmeä ylälinja. Suorahko olkavarsi, hyvin kulmautunut
takaa. Liikkuu kevyesti ja vaivattomasti, erinomainen väri, turkki ja luonne.
AVO ERI2 SA
VALIOLUOKKA
Big Ranger’s Europa Vqd FI23724/11
8 vuotta lähestyvä, hyvässä kunnossa esitetty, voimakas narttu, vahva, oikealinjainen pää,
hieman ilmavat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, riittävästi kulmautunut etuosa.

Voimakkaasti kulmautunut takaa, erinomainen rungon tilavuus. Liikkuu hyvällä
askelmitalla, voisi olla jäntevämpi liikkeessä. Tumma väritys, erinomainen luonne,
seistessään komea.
VAL ERI2 SA PN3
Glory’s Starlit From alaska To Dd FI44543/15
Tasapainoinen, kevytrakenteinen, keskikokoinen narttu. Hyvä pään pituus, hieman kevyt
kuono-osa, kaunis pään profiili, kaunis kaula ja ylälinja, hieman kevyt luusto, riittävä
eturinta ja runko. Tasapainoiset kulmaukset, kevyet yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä väri,
turkki ja luonne.
VAL ERI3 SA PN4
Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
Tasapainoinen ja tyylikäs narttu, jolla miellyttävä pää, hieman vinot silmät, miellyttävä
pään profiili. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto, hieman niukasti kulmautunut olkavarsi.
Sopiva runko, erinomainen takaosa, tasapainoiset, sujuvat liikkeet, hyvä väri, turkki ja
luonne.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
Jättiläisen Galium Voreale FI30682/14
VAL POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

Sininen
NARTUT
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Voimakas, erinomaisen tyyppinen, hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Oikeat pään linjat,
pää voisi olla pidempi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja runko. Tasapainoiset
kulmaukset, erittäin sujuvat liikkeet, erinomainen luonne ja esiintyminen.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET

