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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Catapha’s Golden I’m Fear Of The Dark FI35281/18
7 kk, ikäisekseen normaalisti kehittynyt, lupaava tyyppi, oikeat mittasuhteet, erittäin 
lupaava pää, hyvät silmät, korvat ja purenta, ikään sopiva rintakehän vahvuus. Erittäin 
hyvät kulmaukset, hyvä häntä. Liikkuu suoraan, varma käytös.
PEN1 KP VSP-PEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
Reilut 7 kk, ikäisekseen nopeasti kehittynyt, lupaava tyyppi, oikeat mittasuhteet, lupaava 
pää, silmät, korvat ja purenta ok. Hyvä rintakehän vahvuus, voimakkaammin kulmautunut 
takaa kuin edestä, liikkuu suoraan, askelpituus hyvä.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Riverside Tail’s Akecheta FI50639/17
12 kk, vielä hontelo, mittasuhteet oikeat, lupaava pää, silmät, korvat & purenta ok. Riittävä 
rintakehän vahvuus, vahvat raajat, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä, korkea
kinner. Pysty lantio, etuliikkeet vielä kapeat ja sisäkierteiset, liikunta löysää, askelpituus 
hyvä.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Alder Glade’s Monroe FI21665/17
Hyvä koko ja tyyppi, oikeat mittasuhteet, oikeat pään linjat, hieman avoimet silmäluomet, 
silmät, korvat, purenta ok. Sopiva rintakehän ja raajojen vahvuus, erittäin hyvät 
kulmaukset, korkea kinner. Liikkeessä avoimet kyynärpäät, askelpituus hyvä, raisu, 
ystävällinen käytös.
NUO EH2

Kiamar Finding Nemo FI25437/17
Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. 
Erinomainen rintakehä, raajat ja takakulmaukset, hieman pystyt lavat ja olkavarret, liikkuu 
suoraan, pitkät askeleet.



NUO ERI1 SA PU2 VASERT

AVOINLUOKKA

Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
Erinomaiset tyyppi, koko ja mittasuhteet, komea pää, silmät, korvat ja purenta ok, melko 
runsaat huulet. Hyvä rintakehän ja raajojen vahvuus, hieman niukasti mutta 
tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu heiluvin kinterein, suoraan edestä, keskipitkät 
askeleet.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

Max’s Great Allegro FI35744/16
Epävarmasti käyttäytyvä, häntä koipien välissä käyttäytyvä. Oikeat mittasuhteet, pienehkö 
koko, karkea pää, voimakas kyömy kuono, silmät, korvat & purenta ok. Voimakas 
rintakehä ja raajat, pystysuorat välikämmenet, hieman pystyt lavat. Erinomaisesti 
kulmautunut takaa, kinnerahtaat takaliikkeet, liikkuu suoraan edestä, keskipitkät askeleet.
AVO H

Spotted-Sphinx Årvágenhed FI38150/16
Pienehkö koko, voimakas tyyppi, oikeat mittasuhteet, järeä pää, melko leveä kallo, silmät 
ja purenta ok, kevyet korvat. voimakas rintakehä ja raajat, erinomaiset kulmaukset, löysät 
etuliikkeet, pitkät askeleet.
AVO EH2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Catapha’s Gold Gem Tifereye To Max’s FI34598/17
Melko pieni, mittasuhteiltaan oikea, hyvä kallo, kevyt kuono, kevyet korvat, silmät, purenta 
ok. Riittävä rintakehän vahvuus, hieman niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, pitkät 
askeleet, korkeat etuaskeleet.
JUN EH3

Riverside Tail’s Adelie FI50641/17
12 kk, erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat, purenta ok. 
Erinomaiset rintakehä, raajat ja kulmaukset, hieman pysty lantio, liikkuu suoraan ja 
sujuvasti, pitkät askeleet.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

Samuraiwood’s Peppi Pitkätossu FI48399/17
Riittävän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, kaunis pää, erittäin pitkät korvat, tummat silmät,
hieman epätasainen hammasrivi edessä. Voimakas, pyöristyvä rintakehä, ei haittaisi 
vaikka olisi korkearaajaisempi. Erinomaiset kulmaukset, liikkuu suoraan, pitkät askleet.
JUN EH2

NUORTENLUOKKA

Alder Glade’s Marwella FI21667/17



Pienehkö, mittasuhteiltaan oikea, oikeat pään linjat, silmät, korvat, purenta ok, hampaat 
kovin pienet. Sopiva rintakehän vahvuus, hieman kevyet raajat, erinomaiset kulmaukset. 
Liikkuu suoraan, keskipitkät askeleet, liikkeessä häntä pyrkii nousemaan korkealle.
NUO EH3

Kiamar Finnish Beauty FI25439/17
Erittäin hyvä koko ja tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat & purenta ok. 
Erinomaiset rintakehä, raajat ja kulmaukset, pitkät askeleet, sujuvat liikkeet.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT

Kiamar Foxy Lady FI25438/17
Riittävä koko, oikeat mittasuhteet, voimakas tyyppi, järeä pää, hieman lyhyt kuono, silmät, 
korvat, purenta ok. Voimakas pyöristyvä rintakehä, järeät raajat, erittäin hyvät kulmaukset. 
Liikkuu heiluvin kinterein takaa, suoraan edestä, keskipitkät askeleet.
NUO EH2

AVOINLUOKKA

Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
Lähes 8 v, moitteeton tyyppi & mittasuhteet, kaunis pää, kevyet korvat, silmät, purenta ok, 
hyvä rintakehän vahvuus. Melko niukasti kulmautunut edestä, jopa ylikulmautunut takaa, 
rungossa ja hännässä useita ilmeisesti rasvapatteja. Liikkuu kovin jäykästi ja tehottomasti 
takaa.
AVO H

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Voimakas tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunis pää, hyvät silmät, korvat, epätasainen 
hammasrivi edessä. Erinomaiset rintakehä, raajat ja kulmaukset, sujuvat liikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Sininen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s Happy Pavelon FI32315/16
Hyvä koko, oikeat mittasuhteet, melko raskas pää, silmät, korvat ja purenta ok, voimakas 
rintakehä ja raajat. Erittäin hyvät kulmaukset, pysty lantio, kovin löysät etuliikkeet, lyhyet 
jäykät takaliikkeet, levoton ystävällinen käytös.
AVO EH1

Grande Gremin’s Hippopotamus FI32316/15
Hyvä koko ja mittasuhteet, järeä pää, turhan leveä kallo, silmät, korvat ja purenta ok, 
löysät huulet. Voimakas rintakehä ja raajat, hieman pystyt lavat ja olkavarret, pitkät sääret 



ja lähes ylikumautunut takaa. Löysät etuliikkeet, pitkät askeleet, kaartuva korkea 
asentoinen häntä.
AVO EH2

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Mi’havana Madmax FI52714/17
Riittävän kokoinen, mutta suhteiltaan oikea, kovin pitkä otsapenger, kevyet korvat, silmät, 
purenta ok. Sopiva rintakehän vahvuus, pystyt olkavarret, pysty lantio, riittävät 
takakulmaukset, kinnerahtaat takaliikkeet, työntää voimakkaasti takaa, liikunta ei 
tasapainossa.
JUN H

NUORTENLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Hyvä tyyppi, oikeat mittasuhteet, voimakas pää, kyömy kuono, hyvät silmät ja korvat, kovin
epätasainen purenta. Voimakas rintakehä ja raajat, pysty lantio, erittäin hyvät kulmaukset. 
Liikkuu heiluvin kinterein, kovin löysästi edestä, keskipitkät askeleet.
NUO H

Jättiläisen Loitsun Lappalainen FI16245/17
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Catapha’s Amorous Romeo FI52469/11
AVO POISSA

Grande Gremin’s I Did It With Mihavana FI36304/16
Pienehkö, mittasuhteiltaan oikea, järeä tyyppi, karkea pää, silmät, korvat ja purenta ok, 
löysät huulet. Pyöristyvä syvä rintakehä, voisi olla hieman korkearaajaisempi, 
voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Liikkuu leveästi edestä, jäykästi takaa, 
pitkät askeleet.
AVO H

Jättiläisen Isidorus Jay FI33036/15
Hyvä tyyppi, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, silmät, korvat & purenta ok. Rintakehä vielä 
matalahko ja melko lyhyt, erittäin hyvät kulmaukset, melko sujuvat liikkeet ja myös suorat.
AVO ERI2

Jättiläisen Keep The Flame Otis FI33139/16



Erinomaiset tyyppi, koko ja mittasuhteet, kaunis pää, kevyet korvat, hyvät silmät ja 
purenta. Sopiva rintakehän ja raajojen vahvuus, eriomaiset kulmaukset. Hieman pysty 
lantio, liikkeessä häntä nousee korkealle. Maa-ahtaat takaliikkeet, liikkuu edestä suoraan, 
eriomaiset askeleet.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
Mittasuhteiltaan pitkähkö, hyvä kallo, kevyt kuono, silmät, korvat & purenta ok, pienet 
hampaat. Voimakas rintakehä, pitkä lanne, pysty lantio, erittäin hyvät kulmaukset, 
suttuinen väritys. Ahtaat takaliikkeet, liikkuu suoraan edestä, pitkät askeleet, selkä antaa 
periksi sekä seistessä että liikkeessä.
JUN EH3

Mi’havana Magic Kiss FI52710/17
Kevyehkö ja mittasuhteiltaan oikea, pienehkö pää, kevyt alaleuka, silmät, korvat ja purenta
ok. Kevyehkö rintakehä, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä, hieman 
epävakaat etuliikkeet, tehottomat takaliikkeet.
JUN EH2

Windkind Achtung Baby FI42025/17
Oikeat mittasuhteet, erittäin hyvä tyyppi, oikeat päänlinjat, silmät, korvat ja purenta ok. 
Erinomaiset rintakehä, raajat ja kulmaukset, selvästi erottuva säkä, hyvä lantio. Liikkuu 
edestä hyvin, jäykästi ja lyhyellä askeleella takaa.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

C’mon Rumor Has It FI55693/15
Kookas, mittasuhteiltaan oikea, järeä pää, silmät, korvat, purenta ok, löysät huulet. 
Voimakas rintakehä ja raajat, pystyt olkavarret, aivan pystyt välikämmenet. Erinomaisesti 
kulmautunut takaa, kinnerahtaat heiluvat takaliikkeet, uloskiertyvät etuliikkeet, pitkät 
askeleet.
AVO EH3

Genedda Femme D’état FI19219/15
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat ja purenta ok, kovin pienet 
hampaat. Voimakas rintakehä ja raajat, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu suoraan, pitkät 
askeleet.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP RYP-3

Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
Mittasuhteiltaan turhan pitkä, voimakas pää, silmät, purenta ok, kevyet korvat, voimakas 
rintakehä ja keskivahvat raajat, pitkä lanne, hieman periksi antavat välikämmenet. Erittäin 
hyvin kulmautunut edestä, pitkät sääret ja ylikulmautunut takaa, sisäkierteiset etuliikkeet, 
pitkät askeleet.
AVO EH2



VALIOLUOKKA

Bonel Finest Quality FI52880/12
Mittasuhteiltaan oikea, voimakas pää, hieman avoimet silmäluomet, silmät, korvat ja 
purenta ok. Voimakas rintakehä, melko pystyt lavat ja olkavarret, voimakkaat 
takakulmaukset, pysty lantio, litteät takakäpälät. Liikkuu löysästi edestä, liikkeessä selkä 
antaa periksi.
VAL EH4

Genedda G¨teau D’anniversaire FI48182/16
Hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet, kaunis pää, silmät, korvat ja purenta ok. Voimakas 
rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, korkea kinner, pysty lantio. Liikkuu suoraan, pitkät 
vetävät askeleet.
VAL ERI1 SA PN2

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, hieman takaluisu kallo, silmät, korvat ja purenta ok. Kevyehkö 
rintakehä, sopiva raajaluuston vahvuus, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu suoraan edestä, 
leveästi takaa, pitkät askeleet.
VAL ERI3

Jättiläisen Angervo FI58815/11
Roteva tyyppi, hieman pitkät mittasuhteet, oikealinjainen turhan järeä pää, avoimet 
silmäluomet, hyvät silmät, kovat ja purenta, voimakkaat huulet. Pyöreä rintakehä, vahvat 
raajat, pitkä lanne, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu löysästi edestä, pitkät askeleet, 
liikkeessä selkä antaa periksi.
VAL ERI2

Vivid Royal De Allure Avilana UKU.0302027
VAL POISSA

VETERAANILUOKKA

Danemanian Rosered Dream FI32781/08
Pian 11 v, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pää, silmät, korvat ja purenta. 
Voimakas rintakehä ja raajat, moitteettomat kulmaukset, liikkuu pitkin askelin.
VET ERI1 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY


