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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Great-Body’s No More Mercy FI33276/16
11 kk, kauniisti värittynyt, tasapainoisesti rakentunut juniori uros. Miellyttävä, jo vahva 
uroksen pää, hyvät rungon mittasuhteet, lupaava rintakehä. Hyvät suorat raajat, hyvä 
häntä, erinomaiset liikkeet, oikea purenta, riehakas nuoren miehen käytös tänään 
kehässä, täyttää alamitan.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Dane Khan Hiawatha FI46720/13
Reilu 3-vuotias, oikeat mittasuhteet, erinomainen uroksen pää ja ilme, kaunis huulikulma, 
hyvä kaula, hyvä rintakehän syvyys. Hyvä raajaluusto, hyvä häntä, tasapainoinen 
miellyttävä kokonaisuus.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Edendane’s Breaking News FI27847/14
AVO POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Euro Power Janis Joplin FI20897/16
14 kk, tasapainoisesti rakentunut, kaunispäinen narttu, kaunis huulikulma, korrekti purenta.
Hyvä rintakehän syvyys, eturinta varsin vaatimaton, kokoon sopiva raajaluusto, hyvä 
häntä. Nuoren koiran liike, joka etsii vielä tasapainoaan, antaa ajoittain takakorkean 
vaikutelman.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
18 kk, elegantti, tasapainoisesti rakentunut narttu, hyvät pään mittasuhteet, erinomainen 
huulikulma, hyvä maski. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys ja pituus, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä häntä. Vaivaton liikunta, miellyttävä kokonaisuus, mutta vahvuutta saa 
tulla lisää.
NUO ERI1



Musta / harlekiini

NARTUT

PENTULUOKKA

Danemanian Extraterrestial Treasure FI51449/16
7 kk, hyvin voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva narttupentu, oikeat pään mittasuhteet, 
reilusti huulia, punottavat sidekalvot. Kaunis kaula, lupaava rintakehä, pituudeltaan vahvat 
raajat, lupaavat pennun liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Finskilän Adjutant FI10162/16
17 kk, jo varsin vahva ja vankkarakenteinen uros, hyvät pään mitat, riittävän 
yhdensuuntaiset linjat, melko syvällä sijaitsevat silmät, reippaasti huulia. Hyvä rintakehän 
syvyys, riittävä raajaluusto, vielä tasapainoa etsivät liikkeet,
JUN EH2

Finskilän Agitator FI10161/16
17 kk, hyvän kokoinen, vahva uros, erittäin vahva massiivinen pää, jossa oikeat 
mittasuhteet ja riittävän yhdensuuntaiset linjat, reilusti huulia. Hyvä rintakehän syvyys, 
pituutta saisi olla enemmän, niukat kulmaukset. Liikkeessä korkea-asentoinen häntä, hyvä 
askelpituus, liikkuu löysin kyynärpäin.
JUN EH3

Tered-Dbm’s Ghost Rider V Grandoaks FI29135/16
1 v, elegantti, jo miellyttävän vahva uros, hyvät pään mittasuhteet, otsapenger saisi olla 
selkeämpi, kaunis huulikulma. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys ja pituus, 
tasapainoiset kulmaukset, sujuvat liikkeet.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
NUO POISSA

Finskilän Admiral FI10160/16
17 kk, alamitan täyttävä uros, vahva uroksen pää, korrekti purenta. Hyvä rintakehän 
syvyys, eturinta saisi olla voimakkaampi, kokoon sopiva raajaluusto, turhan luisu lantio. 
Liike saa tasapainottua.
NUO EH1

VALIOLUOKKA

Dane Khan Milo FI38519/11



6 vuotias, hyvän kokoinen uros, vankka runko, jonka parina pää antaa pienen ja 
vaatimattoman vaikutelman. Hyvä kaula, hyvä rintakehän syvyys ja pituus, pitkähkö lanne, 
kokoon riittävä raajaluusto, niukat kaulmaukset, erinomaiset hallitut liikkeet
VAL EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Finskilän Administrator FI10159/16
17 kk, hyvän kokoinen, hyvän sukupuolileiman omaava juniori narttu, hyvät pään 
mittasuhteet ja yhdensuuntaiset linjat. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, miellyttävä 
eturinnan leveys, mutta sen tulee vielä täyttyä. Tasapainoiset kulmaukset, sujuvat liikkeet.
JUN ERI1

Finskilän Bouncemeister Rr FI29007/16
12 kk, kooltaan riittävä, mutta yleisolemukseltaan vielä kovin vaatimaton. Hyvät pään 
mittasuhteet, mutta linjat kehittymässä, niukka otsapenger, hyvä rintakehän syvyys. 
Kokoon sopiva raajaluusto, turhan jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, sujuvat liikkeet.
JUN EH3

Tered-Dbm’s First Lady Of Flight V Grand Oak’s FI29089/16
Reilu vuosi, tyylikäs kaunispäinen narttu, jolla vielä voimakkaasti kuroutunut vatsalinja. 
Hyvät pään mittasuhteet, otsapenger saisi olla selkeämpi. Kaunis kaula, hyvä rintakehän 
syvyys, pituutta voisi olla enemmän, lanteella hiven turhaa pituutta, kokoonsa hyvä 
raajaluusto. Reilusti kulmautunut takaa, nuoren koiran liikunta.
JUN ERI2

NUORTENLUOKKA

Bonel I’m Pretty One FI31661/15
Lähes 2 v, tasapainoisesti rakentunut, selkeän sukupuolileiman omaava narttu, siisti 
oikealinjainen nartun pää, kaunis huulikulma. Hyvä kaula, hyvä rintakehä ja eturinta, 
kokoon sopiva raajaluusto, lanteella hiven turhaa naisellista pituutta. Tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä häntä, tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI1

Finskilän Ambrosia FI10156/16
17 kk, riittävän kokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, oikeat pään mittasuhteet, 
linjat saisivat olla paremmin yhdensuuntaiset, hyvät huulet, korrekti purenta. Kaunis kaula, 
hyvä rintakehän syvyys, riittävä pituus, kokoon sopivat raajaluusto. Tasapainoiset 
kulmaukset, liikkeet saavat vakiintua.
NUO ERI2

AVOINLUOKKA

Glory’s Starlit From Alaska To DD FI44543/15
2 vuotias, tyylikäs, turhankin elegantin vaikutelman antava narttu, kaunis nartun pää ja 
ilme, korrekti purenta. Kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys, selkeästi erottuva rintalastan 



pää, kokoon sopivat raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Hallittu liikunta, miellyttävä 
kokonaisuus, mutta vahvuutta ja voimaa saisi olla selkeästi enemmän.
AVO ERI1

Magic Alaunt Lammenneito FI34433/14
AVO POISSA

Vozdukh Vremeni Milana FI13656/15
4 v, alamitan täyttävä kauniisti värittynyt vahvapäinen narttu, joka ei ole vielä pentujen 
jäljeltä palautunut parhaaseen näyttelykuntoon. Hyvä pää, ja ilme, hyvä kaula ja rintakehä,
lanteella hiven turhaa pituutta, suora etuosa, kauniisti kulmautunut takaa. Epävakaat 
liikkeet, puutteellinen lihaskunto.
AVO EH2

VALIOLUOKKA

Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
2 vuotias, kaunis tasapainoisesti rakentunut narttu, hieno, kaunisilmeinen pää, kaunis 
kaula. Erinomainen rintakehä, hyvät raajat ja kulmaukset, hallitut, tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

VETERAANILUOKKA

Dogiwogin Ft Jatoria FI57894/08
8,5 v, tyylikäs ja tasapainoinen, hyvässä näyttelykunnossa oleva narttu, tyylikkäät hallitut 
liikkeet, kunniaksi omistajalleen.
VET ERI1 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Finskilän
Samasta yhdistelmästä oleva ryhmä, vahvuudeltaan erittäin hyviä koiria, kaikilla hyvät 
raajat. Onnea kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV.

Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Be Finnish Golden Boy Linden River FI13880/17
12 kk, kookas ja varsin voimakas juniori uros, vahva uroksen pää, reippaasti huulia. Hyvä 
kaula, hyvä rintakehän syvyys, vankka raajaluusto, hyvä häntä, vielä kovin epävakaat 
liikkeet.
JUN EH1


