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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Smalltall’s Heart Melt FI14287/17
Erittäin hyvätyyppinen nuori uros, joka vielä kauttaaltaan vielä hieman kevyt. Erittäin hyvä 
pää ja pituus, hyvät päänlinjat, oikea purenta, hyvät silmät. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja 
käpälät, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Etukulmaus voisi olla parempi, hyvä 
polvikulma, saisi olla hieman pidempi rungoltaan, jolloin takaliike olisi parempi. 
Eturinnassa valkoista väriä, muuten kaunis väri, hyvä käytös.
NUO ERI1

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Great-Body’s Now And Forever Tiger Princess FI33281/16
Erittäin hyvätyyppinen, vielä hieman kevyt nuori narttu, hyvämallinen pää, jossa voisi olla 
pituutta hieman enemmän, oikea purenta, hyvä kaulan pituus. Riittävä luusto, hyvät 
käpälät, hyvä runko, etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvä. Hyvä taka-askel, edestä 
vielä löysä, hyvä väritys ja käytös.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Erittäin hyvätyyppinen narttu, jolla erittäin hyvä pää ja sen pituus, loiva otsapenger, oikea 
purenta, hyvä kaulalinja, samoin luusto. Melko hyvät käpälät, voimakas eturinta, hyvä 
runko ja hyvät kulmaukset. Liikkeessä hieman takakorkea, liikkeessä saisi olla enemmän 
jäntevyyttä, rinnassa ja käpälissä valkoista ja hieman nokisuutta. Hyvä käytös.
AVO ERI1

Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Erittäin hyvätyyppinen ja kaunis narttu, erittäin hyvä pää, loiva otsapenger, oikea purenta, 
hyvät silmät. Kaunis kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko sekä 
kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä hieman löysästi, rinnassa hieman 
nokisuutta, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP



Great-Body’s Last But Not Least FI54442/14
Erittäin hyvätyyppinen narttu, jolla hyvä pää ja oikea purenta, loiva otsapenger, hyvät 
silmät. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, erittäin hyvä etuosa, runko voisi olla hieman
pidempi. Luisu lantio, hyvä polvikulma, liikkuu hyvin. Erittäin hyvä tiikerijuovitus, hyvä 
käytös.
VAL ERI2 SA PN2

VETERAANILUOKKA

Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09
Erittäin hyvätyyppinen ja hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu. Hyvät pään linjat ja 
riittävä pituus, loiva otsapenger, oikea purenta, hyvät silmät. Hyvä kaulalinja, voimakas 
eturinta, hyvä luusto ja käpälät, hyvä runko mutta pitkä lanneosa. Voimakas polvikulma, 
kevyet liikkeet, melko hyvä juovitus, hyvä käytös.
VET ERI1 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Coladan Lemminkäinen FI18027/18
Hyvätyyppiinen, kookas ja voimakas rakenteinen uros. Hyvät pään linjat ja pituus, loiva 
otsapenger, huulilinja voisi olla parempi, oikea purenta, vahva kaula ja luusto. Melko hyvät 
käpälät, hyvä eturinta ja runko, pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, hieman luisu lantio. 
Löysät etuliikkeet, hyvä taka-askel, musta väri saisi olla mustempi, turhan suuri valkoinen 
rinta, hyvä käytös.
JUN EH2

Genedda Haut Les Mains FI38163/17
Hyvätyyppinen, mutta kauttaaltaan vielä kevyt junioriuros. Hyvä koko, pää saa vielä 
voimistua, mutta siinä on hyvät linjat ja pituus, oikea purenta, hyvät silmät, toinen korva 
hieman kevyt. Ohut kaula, kevyt luusto, hyvät käpälät, eturinta ja runko saavat vielä 
kovasti kehittyä ja eturinta parantua. Kapea reisi, vielä kovin voimattomat liikkeet ja 
tarvitsee kehäkoulutusta, rinnassa pitkä valkea alue. Hyvä käytös.
JUN H

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Erittäin hyvätyyppinen, sopusuhtainen uros, hyvä päänlinja ja pituus, loiva otsapenger, 
oikea purenta, hieman avonaiset silmäluomet, hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät, vielä



kapea eturinta, hyvä runko, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin, rinnassa hieman valkoista, 
tasapainoinen kokonaisuus, hyvä käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

NUORTENLUOKKA

Happy Harlekin’s Sonny Corleone FI54828/16
Hyvätyyppinen ja –kokoinen harmaa harlekiini uros, hyvä pään pituus ja linjat, epätasainen
purenta, hyvät silmäluomet, hyvä kaulalinja ja luusto. Melko hyvät käpälät, eturinta saisi 
olla parempi, kapea runko, pitkä lanneosa, saisi olla paremmin kulmautunut. Voimattomat 
takaliikkeet, leveät etuliikkeet, hyvä käytös.
NUO H

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Erittäin hyvätyyppinen kookas uros, hyvät pään linjat ja pituus, oikea malli, oikea purenta, 
hyvät silmäluomet, hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, pitkä 
lanneosa, hieman pehmeä selkälinja, hieman pysty lantio, joka näkyy takaliikkeessä, hyvä 
käytös, hyvä musta väri.
VAL ERI1 SA PU2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Inouï Succés FI42052/17
Erittäin hyvätyyppinen, tasapainoinen juniorinarttu, hieman epätyypillinen pää, se on vielä 
kovin matala, oikea purenta, loiva otsapenger, saisi käyttää korvia paremmin, hyvä 
kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, hyvät tasapainoiset 
kulmaukset. Liikkuu hyvin joka suunnasta, erittäin hyvä harlekiini väri. Toivottavasti pää 
voimistuu iän myötä, hyvä käytös.
JUN ERI1

Rosestar’s Zelena FI36056/17
Hyvätyyppinen ja –kokoinen, vahvarakenteinen narttu. Lyhyt pää, melko vahva kallo-osa, 
huulitaskut häiritsevät, liian avonaiset silmäluomet. Sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja 
käpälät, vielä kapea eturinta. Vahva runko, pyöreä lanneosa, niukat kulmaukset, 
voimattomat liikkeet, hyvä sivuaskel, alhainen hännän kiinnitys. Tulee totuttaa tuomarin 
käsittelyyn.
JUN T

NUORTENLUOKKA

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Genedda Famille De Génes FI19215/15



AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Erittäin hyvätyyppinen, elegantti narttu, joka saisi kauttaaltaan olla vahvempi. Hyvä pään 
malli, kuono-osa saisi kuitenkin olla täyteläisempi, oikea purenta, hyvät silmäluomet, hyvä 
kaulalinja. Riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko sekä kulmaukset. Liikkuu 
erittäin hyvin, kaunis narttu, joka kuitenkin saisi olla minun makuuni vahvempi, hyvä 
käytös.
VAL ERI1

Sininen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s I M Your Lovejoy FI36303/16
NUO POISSA

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Erittäin hyvätyyppinen ja tasapainoinen, mutta turhan tukevassa kunnossa oleva narttu. 
Vahva kallo-osa, hyvät pään linjat, riittävä pituus, oikea purenta. Hyvä kaulalinja, vahva 
eturinta ja luusto, hyvät käpälät, hyvä runko, riittävä polvikulma. Liikkuu hyvällä askeleella, 
kaunis sininen väri, hyvä käytös.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Erittäin hyvätyyppinen ja hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu. Hyvä pään malli, oikea 
purenta, hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, hyvät 
kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, hieman pehmeä selkälinja. Liikkuu ikäisekseen 
hyvällä askeleella, hyvä sininen väri, hyvä käytös.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET BIS-1-VET


