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Musta / harlekiini

UROKSET

VALIOLUOKKA

Happy Harlekin’s Bill FI55677/13
5 v, vahva, maskuliininen uros, hyvät mittasuhteet, seistessä hieno siluetti. Komea 
uroksen pää, jossa hyvä pituus, linjat ja huulikulma, hyvä purenta, pienet silmät. Kiva 
asentoinen kaula, hyvä niskan kaari, korkea säkä, hyvä eturinta, hyvä, pitkä rintakehä. 
Tasapainoiset kulmaukset, mutta polvikulmaa voisi olla hieman enemmän, kiva luusto ja 
hyvät tiiviit tassut. Liikkuu melko tasapainoisesti, takatyöntö voisi olla hieman 
voimakkaampi ja aavistuksen ahdas takaa. Hyvä karva, mutta musta väri saisi olla 
mustempi, kauttaaltaan ruskea sävy. Hyvä käytös, oikea olemus.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
14 kk, feminiininen juniori, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus ja linjat, hyvät korvat ja 
silmät sekä purenta, kirsupigmentti saa vielä täyttyä, kaunis kaula. Hyvä eturinta, ikään 
riittävä runko, hyvä rintakehän malli, mutta tässä kehitysvaiheessa hieman korostunut 
lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, hyvä lantio ja häntä. Hyvä 
askelpituus ja jousto liikkeessä, hieman kapea takaa ja liikkeessä aavistuksen takakorkea. 
Selässä pehmeyttä, rakenteiltaan erittäin lupaava, hieman epätasaiset läiskät ja 
pohjavärissä hieman harmaata, sekä pilkutusta valkoisessa. Hyvä käytös, tarvitsee aikaa.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Princess FI20128/17
18 kk, hyvin kehittynyt nuori narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet ja selvä sukupuolileima. 
Hyvä ylälinja, lantio ja häntä, hyvä pään pituus ja linjat sekä huulikulma, hyvät korvat, 
silmät ja purenta, joskin alaleuka saa hieman vahvistua, aavistuksen tiukka purenta. Hyvä 
kaula, riittävä eturinta, etuosa voisi olla hieman paremmin kulmautunut, voimakkaat 
takakulmaukset ja leveä reisi. Hyvä luusto ja käpälät, kevyet liikkeet, hyvä askelpituus, 
takana voisi olla hieman enemmän potkua, varsin hyvät etuliikkeet, mustassa värissä 
ruskea sävytys. Hyvä karva, hyvä käytös.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT

AVOINLUOKKA

Genedda Gåteau D’anniversaire FI48182/16



Tyylikäs, näyttävä narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ryhti, hyvä pitkä pää, jossa hyvät linjat 
ja huulikulma, hieno purenta, toivoisin tummemmat silmät. Kaunis niskankaari, hyvä 
eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut edestä, reisi saisi olla leveämpi. Hyvä luusto ja 
käpälät, hyvä lantio ja häntä, liikkuu pitkällä askeleella ja hyvällä joustolla. Mustassa 
värissä ruskea sävytys, miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

Happy Harlekin’s Mary Corleone FI54831/16
2 v, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, sopiva vahvuus. Narttumainen pää, jossa oikeat 
linjat, joskin hieman pyöreyttä kallossa, hyvät silmät ja purenta, hyvä kaula ja eturinta. 
Tasapainoisemmat liioittelemattomat kulmaukset, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä 
luusto, hyvä runko, hyvä lantio ja häntä. Hieman korkea etuaskel ja takatyöntö saisi olla 
pidempi, hieman lisää polvikulmaa voisi auttaa. Musta väri tänään ruskettunut, hyvä 
käytös.
AVO ERI3

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
2 v, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus ja linjat sekä huulikulma,
hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula ja niska sekä eturinta, hieno pitkä rintakehä, 
hyvä luusto ja korkeat tiiviit käpälät, tasapainoiset kulmaukset, hyvä lantio ja häntä. Musta 
väri tänään ruskettunutta, toisessa etujalassa pitkähkö sukka, häiritsee hieman 
tasapainoa. Liikkuu tasapainoisesti, takatyöntö voisi olla voimakkaampi, hieman korkea 
etuaskel ja aavistus pehmeyttä selässä. Miellyttävä käytös, esitetään hyvin.
AVO ERI2 SA PN3

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Happy Harlekin’s
Kolme yhdistelmää, yksi uros, kolme narttua. Selvät sukupuolileimat, sopivat koot ja 
vahvuudet, yhtenäinen tyyppi, kaikilla hyvät mittasuhteet sekä tasapainoiset 
raajarakenteet. Päissä hieman eroja, mutta oikea päätyyppi, kaikilla hyvin kannetut 
hännät, kaikki liikkuvat terveesti, vaikka pientä sanomista liikkeissä olikin, miellyttävät 
luonteet, onnittelut kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV.
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