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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Catapha’s Golden I’m Fear Of The Dark FI35281/18
7 kk vanha, tasapainoisesti kehittynyt, pienehkö urospentu, jolla ihastuttava avoin ja 
ystävällinen luonne. Erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla 
selvempi, kauniit silmät, hieman ilmavat korvat, hyvä kaula ja erinomainen eturinta. Hyvin 
kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, tasapainoiset ja vaivattomat liikkeet.
PEN1 KP VSP-PEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
7 kk, erittäin kaunislinjainen narttupentu. Hyvä pään pituus, jossa hyvät linjat, kauniit 
tummat silmät, tyylikäs kaula, erinomainen eturinta. Ikäisekseen hyvä runko, hyvä luusto, 
erinomaiset käpälät, liikkuu vaivattomasti pitkällä askeleella. Lupaava pentu.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
10 kk, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori uros. Päässä hyvä pituus, mutta 
hieman takaluisu kallo ja voimakkaat kulmakaaret, turhan roikkuvat huulet. Tyylikäs kaula, 
hyvä säkä ja ylälinja, riittävä eturinta, rintakehä saa vielä kehittyä. Hyvä leveä reisi, tiiviit 
käpälät, liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta toivoisin taakse enemmän työntöä.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Alder Glade’s Monroe FI21665/17
NUO POISSA

Kiamar Finding Nemo FI25437/17
18 kk, hieman kurittomasti esiintyvä nuori mies, hieman pitkärunkoinen, vahva uroksen 
pää, hyvä vahva kuono-osa, tummat silmät, hieman poskia. Hyvä kaula, vielä niukka 
eturinta, rintakehä voisi olla pidempi ja lanne lyhyempi. Hyvin kulmautunut takaa, liikkeitä 
tänään hankala arvostella, tarvitsee kehätottumusta.
NUO EH1



AVOINLUOKKA

Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, voimakas, melko syvä kallo, hyvä kuono-osa, 
kaunis ilme. Vahva kaula, riittävä eturinta, hieman lyhyt rintalasta ja jyrkästi nouseva 
alalinja, riittävästi kulmautuneet hyvä luustoiset raajat, tiiviit käpälät. Liikkuu edestä hyvin, 
mutta takaliike jää kovin lyhyeksi ja voimattomaksi.
AVO ERI1

Spotted-Sphinx Àrvágenhed FI38150/16
Pienehkö uros, jolle toivoisin pidemmän ja tyylikkäämmän pään, turhan ahdas 
alakulmahampaiden asento. Hyvä kallo, joka saisi olla tasaisempi, hyvä kuono-osan 
vahvuus, roikkuvat huulet. Kaula voisi olla pidempi, hyväeturinta, lyhyt ja kuiva lantio, 
vankka luusto. Hyvä käpälät, liikkeessä nostelee raajojaan turhan korkealle ja draivi 
puuttuu.
AVO H

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Näyttävä, maskuliininen kokonaisuus, kaunis pään profiili, voimakas kallo, aavistus poskia,
silmät voisivat olla tummemmat. Erinomainen kaulan kaari, hyvä säkä, tiivis ylälinja, 
erinomainen eturinta ja runko. Hyvä luusto, joustavat ja tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Catapha’s Gold Gem Tigereye To Max’s FI34598/17
15 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, hyvät 
yhdensuuntaiset linjat. Tyylikäs kaula, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä rintakehän syvyys, 
hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa, hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu vaivattomasti ja 
yhdensuuntaisesti, tarvitsee lisää itsevarmuutta.
JUN EH1

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
JUN POISSA

Samuraiwood’s Peppi Pitkätossu FI48399/17
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Alder Glade’s Marwella FI21667/17
20 kk, tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, tyylikäs pitkä pää, 
jossa erinomainen tasainen kallo, kuononselkä voisi olla suorempi, kaunis huulilinja, 
hieman ”kiinalainen” ilme. Hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautunut, syvä rintakehä, hyvä 
luusto ja käpälät, vaivaton liikunta.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT



Chic Carelia’s Magical Moments FI11202/17
Hyväntyyppinen, lyhytrunkoinen narttu, jolla erittäin kaunisilmeinen pää, hyvät 
yhdensuuntaiset linjat, kauniit tummat silmät. Kaunis kaula, hyvä eturinta, erittäin lyhyt 
rintalasta, kyljet saisivat kaareutua tasaisemmin, lyhyt ja luisu lantio. Köyristää lanneosaa 
sekä seistessä että liikkeessä, liikkeet jäävät kovin voimattomiksi.
NUO H

Kiamar Finnish Beauty FI25439/17
Nuori neiti, joka ei tänään ole kovin yhteistyöhaluinen, eikä näytä hampaitaan. Hyvä pitkä 
pää, jossa kauniit linjat, erittäin tyylikäs kaula ja hyvä eturinta, hyvä rintakehä, erittäin pitkä
lanne, hyvä takaosa, sopusuhtainen luusto. Liikkeessä voisi olla enemmän voimaa.
NUO EVA

Kiamar Foxy Lady FI25438/17
18 kk, erittäin hyvin kehittynyt, tilavarunkoinen nuori narttu, joka olisi edukseen hieman 
sutjakammassa kunnossa. Hyvä pään pituus, hyvät yhdensuuntaiset linjat, hyvä ilme, 
riittävä kaula ja eturinta, erittäin hyvä rintakehä, sopusuhtainen luusto. Liikkeessä riittävä 
askelpituus, selässä pehmeyttä.
NUO ERI2

Samuraiwood’s New York New York FI54242/16
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Catapha’s Gold Emmly FI15725/11
Lähes 8 vuotias narttu, joka esitetään kovin kuivassa kunnossa, erittäin hyvä pään pituus, 
kuono-osa jo hieman kuivunut, turhan roikkuvat huulet, kauniit tummat silmät. Hieman 
niukasti kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa, hyvät tiiviit käpälät, liikkeistä puuttuu 
voima, koira voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin.
AVO EH2

Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Erittäin tasapainoinen, tyypiltään erinomainen narttu, jolla vahva oikealinjainen pää, erittäin
hyvä kuono-osa ja huulilinja, kauniit tummat silmät ja rodunomainen ilme. Erinomainen 
kaula ja ylälinja, oikein kulmautunut, käpälät voisivat olla kootummat. Liikkeessä riittävä 
askelpituus, hieman löysyyttä kyynärpäissä.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA

Red Rublev No Doubt FI56150/15
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Narttu, jolla hyvin kauniit ääriviivat, kaunis pitkä pää, otsapengertä voisi olla aavistus 
enemmän, kauniit silmät ja ilme. Oikea-asentoinen kaula, hyvä runko, raajaluusto ja 
kulmaukset, vaivaton liikunta, erittäin vaikuttava yksilö.
VAL ERI1 SA PN1 ROP



Musta / harlekiini

NARTUT

PENTULUOKKA

Genedda Je Vais Bien FI19776/18
7 kk, kovin pentumaisesti käyttäytyvä narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään 
pituus, linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Kauniit silmät, voisi kantaa korviaan 
paremmin, hyvä kaula. Oikein kulmautunut, hyvä luusto, tiiviit käpälät, hyvä takaosa.
PEN1 KP ROP-PEN

Rosestar’s Catharine Zeta-Jones FI17978/18
PEN POISSA

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
19 kk, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori uros, vahva hyvänpituinen pää, 
kallo voisi olla tasaisempi ja kuonon selkä suorempi. Hyvä kaula ja eturinta, pitkä 
rintakehä. lanne voisi olla hieman lyhyempi. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät. 
Liikkuu vaivattomasti hyvällä draivilla.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP-3

AVOINLUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan, erinomainen uros, joka tänään esitetään kovin kuivassa 
kunnossa. Urosmainen pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä.
Kaunis kaula, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä rintakehä syvyys, oikein kulmautunut 
takaosa, hyvä luusto, tiiviit käpälät. Liikkeeseen toivoisin enemmän voimaa, peitsaa.
AVO ERI1

Grande Gremin’s I Did It With Mihavana FI36304/16
Uros, joka antaa matalaraajaisen vaikutelman. Pää saisi olla pidempi ja tyylikkäämpi, syvä 
hieman karkea kallo, vahva kaula, hyvä eturinta, turhan pitkä lanneosa, vankka luusto. 
Liikkuu pitkällä askeleella, miellyttävä käytös.
AVO H

Jättiläisen Isidorus Jay FI33036/15
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, joka esitetään tänään kovin kuivassa 
kunnossa. Hyvä pitkä pää, otsapenger saisi olla selvempi, hieman roikkuvat huulet. Hyvä 
kaula, riittävä eturinta, hieman lyhyt rintakehä ja kovin kuroutunut alalinja, hyvä luusto. 
Liikkuu vaivattomasti, hyvä askelpituus, tarvitsee lisää massaa.



AVO EH3

Jättiläisen Keep The Flame Otis FI33139/16
Erinomainen tyyppi, hieman pitkärunkoinen, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla pidempi, 
erinomainen purenta ja isot hampaat, vahva kaula, hyvä eturinta, hieman lyhyt rintakehä, 
pitkä lanneosa, lyhyt lantio, lihaksikas reisi. Liikkeessä hieman takakorkea, jota ilmoisesti 
kannettu häntä vielä korostaa.
AVO ERI2

VETERAANILUOKKA

Jättiläisen Vergilius FI56907/08
Reilu 10- vuotias, erittäin sympaattinen vanha herra. Voimakas pää, joka voisi olla pidempi
ja tyylikkäämpi, vahva kaula, hyvä runko ja raajaluusto, liikkuu vielä erinomaisesti. 
Onnittelut omistajalle, koiran hienosta kunnosta.
VET ERI1 VSP-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
15 kk, tyypiltään erinomainen nuori narttu, kaunis pitkä pää, kuono-osa saa vielä täyttyä 
silmien alta, erittäin hyvät linjat. Hyvä kaula ja eturinta, selässä vielä pehmeyttä, 
kulmaukset tasapainossa. Suuret mustat alueet häiritsevät yleiskuvaa. Liikkeessä riittävä 
askelpituus.
JUN ERI2

Genedda Héritiére A Priori FI38171/17
15 kk, erittäin hyväntyyppinen, hieman pitkärunkoinen nuori narttu, linjakas pitkä pää, 
hieman roikkuva huulilinja, otsapenger saisi olla hieman selvempi. Hyvä kaula ja eturinta, 
hieman suora olkavarsi, rintakehä saisi olla pidempi ja lanne lyhyempi, riittävät 
takakulmaukset, käpälät saisivat olla kootummat. Liikkuu hyvin sivulta, mutta etuliikkeiden 
tulee vakiintua.
JUN EH4

Grande Gremin’s Jewel From Black Crystal FI44399/17
14 kk, tyylikäs nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, vahva pää, jossa hyvät linjat, kuono-
osa voisi olla aavistuksen pidempi. Tyylikäs kaula, tasapainoisesti kulmautunut, 
hyväluustoiset raajat, hyvät tiiviit käpälät. ikäisekseen riittävä runko, vaivaton liikunta.
JUN ERI1 SA PN3

Mi’havana Magic Kiss FI52710/17
JUN POISSA

Rosestar’s Alessia Cara FI54566/17
JUN POISSA

Rosestar’s Alma FI54567/17



Erittäin hyvän tyyppinen, tiivisrunkoinen nuori narttu, hyvä kallo, kuono-osa saisi olla 
pidempi, hyvä vahvuus, hieman huulipusseja. Riittävä kaula, hyvä eturinta, hyvä rinnan 
syvyys, hieman luisu lantio, erinomainen luusto ja käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja 
vaivattomasti, harmaa harlekiini väritys.
JUN EH

Windkind Atomic Kitten FI42024/17
15 kk, tasapainoisesti kehittynyt, hyvät mittasuhteet, hieman karkea kallo, kuono-osa saisi 
olla pidempi, turhan roikkuvat huulet, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula, 
voimakkaasti kulmautunut takaosa, lihaksikas reisi, hyvä luusto. Hyvät sivuliikkeet, voisi 
esiintyä hieman reippaammin.
JUN EH3

NUORTENLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Princess FI20128/17
19 kk, erittäin hyvin kehittynyt vankkarunkoinen narttu, joka voisi olla aavistus lisää 
raajakorkeutta. Kaunislinjainen pitkä pää, erinomainen ilme, tyylikäs kaula, hyvä eturinta ja
rintakehä. Lihaksikas reisi, hieman pitkä lanneosa, tiiviit käpälät, erittäin hyvät liikkeet.
NUO ERI1 SA 

Rosestar’s Yolo Karma FI28265/17
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Happy Harlekin’s Mary Corleone FI54831/16
Tasapainoinen, tyypiltään erinomainen narttu, jonka alalinja ei tänään parhaimmillaan. 
Vahva kallo, kuonossa voisi olla aavistus lisää pituutta, hyvät yhdensuuntaiset linjat, vahva
kaula, lapa voisi olla viistompi. Tilava runko, lyhyt lantio, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu 
hyvin, hyvä draivi.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Tyypiltään erinomainen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolle toivoisin aavistuksen 
raajakorkeutta lisää. Erittäin hyvä pään malli, hyvät linjat, erinomaiset tummat silmät ja 
tiiviit luomet. Vahva kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, pitkä lanne, erinomainen luusto ja 
käpälät, hyvät sivuliikkeet.
AVO ERI3

Jättiläisen Berrteroa Incana EJ29758/12
AVO POISSA

Jättiläisen Jubilee Diamond FI22401/16
Erittäin hyväntyyppinen narttu, joka olisi edukseen sutjakkaammassa kunnossa. Hyvä 
kallo, hieman pyöreät silmät, riittävä kuono-osan pituus, hyvä kaula ja eturinta, hieman 
lyhyt rintalasta. Lyhyt lantio, polvikulmaus saisi olla selvempi, vankka luusto, hyvät käpälät.
Liikkeessä hyvä askelpituus, mutta hieman etumatala.
AVO EH



Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
Tyypiltään erinomainen narttu, jolle toivoisin aavistuksen lisää raajakorkeutta ja hieman 
lyhyemmän lanneosan. Hyvä pään pituus, kuonon selkä voisi olla suorempi, kauniit silmät 
ja ilme, erinomainen kaula ja eturinta, hyvä rintakehä. Voimakkaasti kulmautunut takaosa, 
hieman pehmeät ranteet, erittäin tahokkaat pitkäaskeliset liikkeet, kyynärpäissä hieman 
löysyyttä.
AVO ERI2 SA PU2 VASERT

Rosestar’s World Winner FI17439/16
21 kk, erittäin hyväntyyppinen, lyhytrunkoinen narttu. Riittävä pään pituus, hyvät silmät ja 
ilme, hieman ilmavat korvat. Hyvä kaula, lyhyt rintakehä, kuroutunut alalinja, luisu lantio, 
hyvä luusto. liikkeessä hyvä askelpituus, mutta takatyöntö tulisi olla voimakkaampi.
AVO EH4

VALIOLUOKKA

Bonel Finest Quality FI52880/12
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, erinomainen pään pituus ja linjat, kaunis 
erinomainen ilme. Aavistuksen roikkuvat huulet, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko, 
tiiviit käpälät. Musta väri saisi olla syvempi, liikkuu hyvin, hyvä askelpituus.
VAL ERI2 SA 

Genedda Gåteau D’anniversaire FI48182/16
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, vahva, kaunislinjainen pää, silmät saisivat olla 
tummemmat. Hyvä kaula, eturinta, raajaluusto ja kulmaukset. Hieman lyhyt ja luisu lantio, 
hyvät käpälät, hyvä sivuliikkeet, kyynärpäissä vähän löysyyttä.
VAL ERI1 SA

Jättiläisen Angervo FI58815/11
Vahva narttu, jolla erinomainen tilava runko, hieman korkea ja syvä kallo, vahva kuono-
osa, joka saisi olla pidempi, turhan roikkuvat huulet, 2 etuhammasta puuttuu, joista ell-
todistus. Vahva kaula, hyvä eturinta ja runko, litteät etukäpälät, etenkin oikea. Suuret 
mustat alueet harlekiinivärissä häiritsevät hieman, liikkeessä hyvä askelpituus.
VAL EH3

Vivid Royal De Allure Avilana UKU.0302027
VAL POISSA

VETERAANILUOKKA

Danemanian Rosered Dream FI32781/08
10,5 vuotias, aivan ihana vanha rouva, joka esiintyy reippaasti ja ryhdikkäästi ja on 
upeassa kunnossa. Kuono-osa jo hieman kuivunut, päässä kauniit linjat, erinomainen 
eturinta, runko ja raajat, vaivattomat liikkeet, onnittelut omistajalle.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Happy Harlekin’s



Kaksi eri yhdistelmää, ryhmä tyypiltään erinomaisia yksilöitä. Kahden nartun 
raajakorkeuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvät pään pituudet, erinomaiset rungot ja 
luustot.
KASV1 KP ROP-KASV.

Kennel Jättiläisen
4 eri yhdistelmää, ryhmä tyypiltään erinomaisia yksilöitä, jotka ovat kovin eri 
kehitysvaiheessa. Pään malleissa ja pituuksissa eroavaisuuksia, hyvät luusto ja rungot.
KASV2 KP

Kennel Rosestar’s
KASV EI ESITETTY

Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Jack The Blue Ruby FI44391/17
14 kk, erittäin hyvin kehittynyt nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet, vahva kallo, hyvät 
päänlinjat, turhan roikkuvat huulet. Vahva hyvä eturinta ja rintakehä, luisu lantio, kapea 
reisi ja kovin niukka polvikulmaus. Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu hyvin edestä, mutta kovin
pihtikintereisesti ja voimattomasti takaa.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Be Finnish Golden Boy Linden River FI13880/17
AVO POISSA

Grande Gremin’s Hippopotamus FI32316/16
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, korkea leveä ja melko syvä kallo, hyvä kuono-osa, 
kauniit silmät, hyvä kaula, riittävä eturinta, rintakehä saisi olla pidempi. Erittäin hyvin 
kulmautuneet raajat, hyvä luusto ja käpälät. Erinomaiset tehokkaat maatavoittavat liikkeet, 
joskin kiertynyt häntä vähän häiritsee.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI ROP


