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Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
JUN POISSA

Doggimainen Jussarön Vartija FI39029/16
9 kk vanha, mittasuhteiltaan oikea, hieman voimakas kallo, hyvä asentoiset korvat, hyvä 
huulikulma, pieni kyömy kuonossa. Vahva raajaluusto, kaula voisi olla tyylikkäämpi ja säkä
korostuneempi, vielä kovin kapea edestä, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä häntä, kiinteä 
selkä, liikkuu vielä kovin löysästi edestä, etuosa tarvitsee vielä paljon aikaa, miellyttävä 
käytös.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Hidas Hämäläinen FI29438/15
1 v 11 kk vanha, urosmainen kokonaisuus, hyvä purenta, melko pienet hampaat, hieman 
ilmavat korvat, hyvät päänlinjat ja vahva kuono-osa, mutta kuono-osa voisi hieman 
pidempi, huulet voisi olla tiiviimmät. Kaunis kaula, hyvä säkä ja raajaluusto, melko 
voimakkaasti kuroutunut alalinja, hyvä hännänkiinnitys ja käpälät, hyvässä lihaskunnossa. 
Tulisi olla parempi polvikulma, saisi liikkua maatavoittavammin, varsinkin takaa 
tehokkaammin, mukava käytös.
NUO EH2

Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
1v 8 kk, voimakas, urosmainen nuorimies, hyvä purenta, hyvä asentoiset korvat, voimakas
pää, jossa kallo-osa saa tasaantua, kuono-osa hieman lyhyt, mutta riittävän vahva, hyvä 
raajaluusto ja ikään sopiva runko. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askel 
pituudella, hyvä häntä, harlekiini värissä hieman harmaata seassa. Ylälinja saa vahvistua, 
pyöristää sitä hieman tällä hetkellä liikkeessä, miellyttävä käytös.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Happy Harlekin’s Bill FI55677/13
3 vuotias, mittasuhteiltaan melko pitkä uros, kaunis pitkä pää, kauniit silmät, korvat ja 
huulikulma, otsapenger voisi olla hiven merkitympi. Hyvä kaula ja säkä, sekä raajaluusto, 
hyvät käpälät, turhan pitkä lanne osa, jyrkkä ja lyhyt lantio. Liikkeessä takaliike jää kovin 
voimattomaksi, ja ylälinja saa tiivistyä. Miellyttävä käytös, hyvä karvapeite ja väri, kovin 
kapea takaa. 
AVO EH3



Mi’havana Jedi FI48058/14
2-vuotias, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla oikeat päänlinjat, hieman lentävät korvat, 
alaleuka saisi olla leveämpi, huulet hieman tiiviimmät. Hyvä kaula, säkä ja eturinta, 
rintakehä saa vielä laskeutua, hyvä raajaluusto, hieman luisu lantio. Liikkuu hyvin edestä, 
takaliike saisi olla tehokkaampaa, yhdensuuntainen edes-taksaisin, harlekiini väri voisi olla
puhtaampi ja tasaisemmin läiskittynyt, miellyttävä käytös.
AVO ERI1

Ozaenas Supernova FI32181/14
Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkän vaikutelman antava, erinomaisen tyyppinen, kaunis 
päinen uros, kauniit silmät, korvat ja huulikulma, hienot pään linjat. Kaunis kaula ja säkä, 
sopiva raajaluusto, riittävä eturinta, erinomaisessa lihaskunnossa, hieman pitkä lanneosa, 
hieman lyhyt ja jyrkkä lantio, hyvät käpälät. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella ja takana saisi 
olla enemmän voimaa, yhdensuuntainen edes-takasin.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

C’mon Please By My Star FI46582/13
VAL POISSA

Dane Khan Milo FI38519/11
6-vuotias, mittasuhteiltaan oikea, vankka runkoinen, pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, riittävä huulikulma, kovin pienet ja kuluneet alaetuhampaat, hyvät 
korvat, kuonossa kyömy. Kaunis kaula, vahva säkä, hyvä eturinta, hyvä raajaluusto, 
hieman litteät etukäpälät, vahva ylälinja. Liikkuu hyvällä askel pituudella ja 
yhdensuuntaisuudella, kokonaisuus voisi olla hieman neliömäisempi, mutta muuten 
miellyttää ääriviivoiltaan.
VAL ERI2 SA PU2 VACA

Great Gladiolus Cashmir FI40687/10
7 vuotias uros, jolla hyvä sukupuolileima, oikeat pään linjat, kallo-osa turhan vahva, korvat 
voisivat olla paremmin kiinnittyneet, hyvä purenta, ikenen liikakasvua. Hyvä kaula, säkä, 
runko ja ylälinja, eturinta voisi olla voimakkaampi, litteät käpälät, tasapainoisesti 
kulmautunut, vahva takaosa, hyvässä lihaskunnossa, hyvä häntä. Liikkuu erinomaisesti, 
joka suunnasta, kaunis häntä.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Jättiläisen Jubilee DIamond FI22401/16
13 kk vanha, hieman pitkärunkoinen harmaaharlekiini narttu, hyvä purenta, korvat ja 
silmät, hyvät päänlinjat, kuono-osa saa vielä vahvistua. Kokoon riittävä luusto, voisi olla 
kauttaaltaan paremmin kulmautunut, tässä vaiheessa takakorkea, pitkä lanneosa, 
selkälinja elää voimakkaasti liikkeessä, kovin voimaton ja hieman epäpuhdas takaliike. 
Väri pudottaa arvosanaa lisää, miellyttävä käytös.
JUN T



Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
13 kk vanha, melko pitkärunkoinen, hyvin narttumainen, hyvin kauniit silmät, leikkaava 
purenta, pään linjat voisi olla hieman yhdensuuntaisemmat, hyvä otsapenger, koko pää 
voisi olla hiven pidempi. Hyvä kaula, säkä, raajaluusto ja eturinta, melko pitkä lanneosa, 
rintakehä saisi olla pidempi. Tasapainoisesti kulmautunut, ylälinja saa tiivistyä, kaunis 
häntä, hyvät käpälät. Hyvässä lihaskunnossa, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, 
yhdensuuntaisesti edes-takaisin.
JUN ERI1 ROP-JUN

Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
10 kk vanha, hyvin feminiininen narttu, hyvä purenta, hyvät korvat, hyvä pään pituus, 
hieman löysät silmäluomet, otsapenger voisi olla voimakkaampi. Vahva raajaluusto, 
hyvässä lihaskunnossa, pyöristää liikkeessä ylälinjaa, ikään riittävä eturinta, voisi olla 
edestä paremmin kulmautunut. Tässä vaiheessa hieman takakorkea, erinomaiset käpälät 
ja häntä. Liikkeessä kovin löysä edestä ja ylälinja saa tiivistyä, vauhdikas nuori neiti.
JUN EH2

NUORTENLUOKKA

Bonel I’m Pretty One FI31661/15
22 kk vanha, mittasuhteiltaan lähes oikea, feminiininen narttu, mutta pään linjat saisi olla 
yhdensuuntaisemmat, hieman lyhyt kuono, hyvät silmät, lentävät korvat. Hyvin kaunis 
kaulan kaari, säkä saisi olla voimakkaampi, pyöristää niin seistessä kuin liikkeessä 
lanneosaa, kokoon riittävä raajaluusto, hyvät käpälät. Erinomainen eturinta, riittävästi 
kulmautunut edestä ja takaa, varoo lattiaa ja tippuu liikkeessä etumatalaksi, joka alentaa 
palkintosijaa.
NUO H

Danemanian Drama Queen FI46723/15
19 kk, mittasuhteiltaan oikea, vielä varsin kesken kehityksen oleva nuori narttu, oikeat 
päänlinjat, hyvä purenta, kauniit silmät, korvat ja huulikulma. Vielä kovin kapea runko, 
puutteellinen eturinta, kokoon riittävä raajaluusto, hyvät käpälät, ylälinja saa tiivistyä, säkä 
voimistua. Hyvässä lihaskunnossa, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävästi 
takaa. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, vielä kovin löysästi edestä. Tarvitsee aikaa, 
miellyttävä käytös.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
2 vuotias, mittasuhteiltaan lähes oikea, tyylikäs narttu, leikkaava purenta, hieman kapea 
alaleuka, hyvin kaunislinjainen pää, kauniit silmät, kookkaat korvat, hyvä huulikulma. 
Erinomainen eturinta ja runko, hyvin kulmautunut, erinomainen ylälinja, raajaluusto ja 
käpälät. Liikkuu erinomaisella askeleella, joka suunnasta, on hieman huolestunut 
ympäristöstään, mutta rentoutuu liikkuessaan pidempään, ystävällinen käytös, hyvä väri.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA VACA

Grande Gremin’s Fortunate Felinda FI48548/14
1,5 v, mittasuhteiltaan oikea, hyvin narttumainen, leikkaava purenta, oikeat päänlinjat, 
kauniit silmät ja korvat, hyvä huulikulma. Hyvin kaunis ylälinja, hyvä eturinta, kokoon 



riittävä raajaluusto, hyvin kulmautunut takaa, hyvä tiivis ylälinja liikkeessä, rintakehä saisi 
olla hieman syvempi. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella ja hyvällä takatyönnöllä, hieman 
löysästi edestä. Väri saisi olla syvemmän musta, miellyttävä käytös, esitetään hyvin.
AVO ERI2 SA PN3 VASERT

Happy Harlekin’s Beatrix Kiddo FI55678/13
3 vuotias, hieman pitkän vaikutelman antava, hyvin kaunispäinen narttu, hyvä purenta, 
oikeat päänlinjat, hyvät silmät ja korvat sekä huulikulma. Erinomainen kaula, runko ja 
eturinta, ala- sekä ylälinja saisi olla tiiviimpi, varsinkin liikkeessä, selkä pettää, hyvä 
raajaluusto. Liikkuu löysästi edestakaisin, hyvällä sivuaskeleella, erinomainen väri. Koira ei
tänään parhaassa näyttelykunnossa, mutta on erinomaista tyyppiä.
AVO EH3

VALIOLUOKKA

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
4,5 vuotias, mittasuhteiltaan oikea narttu, leikkaava purenta, kaunis huulikulma, oikeat 
päänlinjat, korvat voisivat taittua kauniimmin, tummat silmät. Hyvä kaula, riittävä säkä, 
hieman niukka eturinta, samoin rintakehä, ylälinja voisi olla liikkeessä parempi, pitkä 
lanneosa, hyvä lantio ja takakulmaukset. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman löysästi 
edestä, hyvät käpälät, väri ja häntä, miellyttävä käytös.
VAL ERI3

Grande Gremin’s Dark Hope for Future FI39891/12
VAL POISSA

Grande Gremin’s Fabulous Florestina FI48547/14
2,5 vuotias, vankkarunkoinen, kaunispäinen narttu, erinomainen huulikulma, riittävä 
otsapenger, tummat silmät. Kaunis kaula, hyvä säkä, kokoon sopiva raajaluusto, hyvät 
käpälät, riittävä eturinta. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella, hieman löysästi edestä, hyvä häntä ja käpälät, liikkeessä hieman ottaa 
häiriötä ympäristöstä, muuten hyvin miellyttävä ja ystävällinen kokonaisuus, hyvä väri.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14
3 vuotias, mittasuhteiltaan oikea, riittävän kokoinen aikuiseksi, hyvä purenta, oikeat pään 
linjat, hyvä huulikulma, hyvä asentoiset korvat, kaunis kaula, kokoon sopiva raajaluusto, 
erinomainen takaosa ja häntä. Säkä saisi olla korostuneempi, hyvät käpälät. Liikkuu 
hyvällä sivuaskeleella, erinomainen vahva takaliike, tähän ikään voisi olla hieman 
enemmän eturintaa. Ystävällinen käytös, hyvä karvapeite.
VAL ERI2 SA PN4

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA



Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
14 kk vanha, vahva, urosmainen, mittasuhteiltaan oikea, hyvin kaunislinjainen nuori uros, 
oikeat päänlinjat, kauniit silmät ja korvat, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, jo vahva säkä, 
eturinta ja runko, tasapainoisesti kulmautunut. Vahva raajaluusto, hyvät käpälät, voisi olla 
hieman voimakkaammin kulmautunut takaa. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, varsin 
yhdensuuntaisesti edes-takaisin, leikkisä.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

Great.Body’s No More Mercy FI33276/16
10 kk, vielä kovin kevyt kokonaisuus, turhan lyhyt ja raskas kalloinen pää, purennan 
katsomista tulee harjoitella, hyvät korvat, löysät silmäluomet. Pitkä kaula, riittävä säkä, 
hyvät käpälät, vielä kovin puutteellinen eturinta ja runko, sukupuolileima saa voimistua. 
Hyvä tiikeriväritys, kaunis häntä, saisi olla voimakkaammin kulmautunut kauttaaltaan.
JUN H

Maxidan’s Abracadabra DK05389/2016
Vuoden ikäinen uros, jolla selvä sukupuolileima, hyvä purenta, korvat ja silmät, hieman 
leveä kallo-osa, mutta jo varsin yhdensuuntaiset päänlinat. Ikäisekseen vankka runko, 
sopiva eturinta, hyvä raajaluusto. Voisi olla voimakkaammin kulmautunut takaa, säkä saa 
voimistua, hyvät käpälät, häntä ja karvapeite. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, mutta 
takana saisi olla enemmän voimaa, varsin yhdensuuntainen edes-takasin.
JUN ERI2

VALIOLUOKKA

Edendane’s News Flash FI27850/17
3 vuotta vanha, mittasuhteiltaan tyypiltään ja sukupuolileimaltaan erinomainen uros, oikeat
päänlinjat, kauniit korvat, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, vahva säkä, erinomainen eturinta
ja runko. Valitettavasti koira ontuu toista etujalkaansa, josta palkintosija, muuten varsin 
erinomaiselle koiralle.
VAL EVA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
JUN POISSA

Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
17 kk vanha, mittasuhteiltaan, tyypiltään erinomainen nuori neiti, jolla kaunislinjainen 
nartun pää, yhdensuuntaiset linjat, kauniit silmät, hyvä huulikulma. Ihana kaula, ylälinja ja 
ryhti, ikään riittävä eturinta, rintakehä saa vielä täyttyä, tasapainoiset kulmaukset. Hyvät 
käpälät, kaunis häntä, liikkuu sopivalla sivuaskeleella, varsin yhdensuuntaiset edes-
takaisin, hyvät käpälät, karvapeite.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI ROP-JUN

Grandman’s Karelian After Sun FI39178/16



Juuri 9 kk täyttänyt, mittasuhteiltaan oikea, hyvin feminiininen nuori narttu, jolla oikeat 
päänlinjat, kuono-osa voisi olla hivenen pidempi, hienot isot hampaat, leikkaava purenta. 
Kaula voisi olla hieman pidempi, kokoon sopiva raajaluusto, kaunis häntä, säkä saa vielä 
voimistua, ylälinja tiivistyä. Hyvin kulmautunut takaa, etuosa vielä kovin löysä, hyvät 
käpälät, karva peite, tarvitsee aikaa.
JUN EH2

AVOINLUOKKA

Edendane’s Centerfold Holder FI27853/14
3 vuotias, mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, jolla leikkaava purenta, 
yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät korvat, hieman avoimet silmäluomet. Kaula voisi olla 
hiven pidempi, hyvä säkä, eturinta, runko ja raajaluusto. Esitetään maksimimassassa, 
pyöristää liikkeessä hieman lantiotaan, mutta liikkuu riittävällä sivuaskeleella, tiukempi 
lihaskunto olisi eduksi. Hyvä karvapeite, hieman litteät käpälät, miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PN4 VASERT

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
17 kk vanha, mittasuhteiltaan lähes oikea, erinomaisen tyyppinen, hyvin feminiininen nuori 
narttu, oikeat päänlinjat, kuono-osa saa täytelöityä, hyvät korvat, kaunis huulikulma. 
Kaunis kaula, hyvä säkä, eturinta ja raajaluusto, rintakehä saa vielä voimistua, tässä 
vaiheessa liikkeessä hieman takakorkea, on kovin leikkisä. Voisi olla hieman 
voimakkaammin kulmautunut takaa, hyvä karvapeite, miellyttävä kokonaisuus seistessä, 
mutta liikkeessä tulee vielä tasoittua, takaliike saa voimistua.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
4,5 vuotias, erinomaisen tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, vankka runkoinen ja 
kaunispäinen, hyvä purenta, yhdensuuntaiset päänlinjat, kauniit silmät, korvat ja 
huulikulma. Kaunis kaula, riittävä säkä, erinomainen eturinta, runko, kulmaukset ja 
raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis häntä, liikkuu erinomaisesti joka 
suunnasta, hyvät käpälät ja karvapeite, esitetään kauniisti.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Grandman’s Sunshine FI35813/12
5 vuotias, mittasuhteiltaan, vahvuudeltaan erinomainen, yhdensuuntaiset päänlinjat, 
leikkaava purenta, kauniit korvat, hyvä huulikulma. Hyvin kaunis kaula ja säkä, hyvä 
eturinta, hyvin kulmautunut takaa. Melko pystyasentoinen lapa, voisi liikkua edestä 
tehokkaammin. Liikkuu hyvin takaa, voisi olla tiiviimmässä kunnossa, hyvät käpälät, 
rauhallinen käytös.
VAL ERI3 SA 

Samuraiwood’s Jaguar Dream FI46937/14
2,5 vuotias, mittasuhteiltaan lähes oikea, vahva feminiininen narttu, hyvin kauniit pään 
linjat, kauniit silmät, korvat, huulikulma, leikkaava purenta. Kaunis kaula, säkä voisi olla 
hieman korostuneempi, vahva raajaluusto, hyvä eturinta. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, 
hyvät käpälät ja häntä, voisi kantaa itsensä hieman ryhdikkäämmin liikkeessä, liikkuu 
yhdensuuntaisesti edes-takaisin.



VAL ERI2 SA PN3 VACA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendanes 
Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva korkea tasoinen kasvattajaryhmä. Kaikilla hyvin 
kauniit päät, ilmeet, hyvät luuston vahvuudet ja rungon tilavuudet. Kaikilla rodunomiaset 
tasapainoiset liikkeet, miellyttävät luonteet. Onnea kasvattajalle erinomaisesta työstä.
KASV1 KP ROP-KASV.

Sininen

NARTUT

PENTULUOKKA

Unagradablesorpresa FI44476/16
7 kk vanha, mittasuhteiltaan, vahvuudeltaan erinomaisen tyyppinen nuori narttu, oikeat 
päänlinjat, vielä hivenen väljä leikkaava purenta, kauniit korvat. Vahva luusto ja ikään 
sopiva runko, hienot käpälät, säkä saa vielä voimistua, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella, lupaava pentu, hyvä karvapeite ja väri.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s I M Your Lovejoy FI36303/16
9 kk vanha, tässä vaiheessa kovin jalkava ja kevytrunkoinen, kauniit silmät ja korvat, hyvä 
purenta. Hyvä kaula, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, kaunis 
häntä, kiinteässä kuivassa kunnossa. Liikkeessä nyt kovin holtiton, hyvät käpälät ja 
karvapeite, miellyttävä iloinen käytös.
JUN EH2

Grande Gremin’s Happy Pavelon FI32315/16
11 kuukautta vanha, tässä vaiheessa hieman pitkän vaikutelman antava, leikkaava 
purenta, lentävät korvat, hyvä kuono-osa, päänlinjat saa tulla yhdensuuntaisemmiksi. Hyvä
kaula, riittävä raajaluusto, vielä kovin kehittymätön eturinta ja rintakehä saa voimistua. 
Hyvässä lihaskunnossa, voisi olla voimakkaammin kulmautunut kauttaaltaan, hyvät 
käpälät ja karvapeite. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, mutta kovin löysästi kauttaaltaan, 
miellyttävä käytös.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15



2 vuotias, voimakas uros, mittasuhteiltaan lähes oikea, hieman vahvakalloinen pää, 
hieman lyhyt kuono-osa, purenta voisi olla parempi. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, 
vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset. Rintakehä voisi olla syvempi. Liikkuu riittävällä 
sivuaskeleella, hieman kapeasti takaa, löysästi edestä. Hyvä karvapeite, miellyttävä 
käytös, harmi purentaa.
AVO EH1

NARTUT

VALIOLUOKKA

C’mon One And Only FI50958/13
VAL POISSA


