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Keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Catapha’s Gold Gem Tigereye To Max’s FI34598/17
8,5 kk, hyvin kehittynyt, tasapainoisen ja hyvin narttumainen kokonaisuus. Rungossa 
oikeat mittasuhteet, jalo kaula, selässä vielä pehmeyttä. Puhdaslinjainen pää, epävarmat 
korvat, kaunis juovitus. Kevyet joustavat liikkeet, tarvitsee totutusta käsittelyssä perääntyy,
PEN1 –

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Smalltall’s Heart Melt FI14287/17
14 kk, komearaaminen, tiivisrunkoinen nuori uros. Hyvä rakenteen vahvuus, pitkä 
puhdaslinjainen pää, edessä riittävät, takana hyvät kulmaukset, tiiviit käpälät. Ryhti katoaa 
liikkeessä ja selkä kaareutuu. Seisoo hyvässä tasapainossa.
JUN ERI1 

NUORTENLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
24 kk, komearyhtinen, hieman pitkärunkoinen, voimakasrakenteinen nuori uros. Pitkä 
voimakas uroksen pää, hyvä huulilinja, korrekti runko- ja raajarakenne, hyvä lihaskunto. 
Laajat, joustavat liikkeet, hieno temperamentti.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP

AVOINLUOKKA

Maxidan’s Abracadabra FI45340/17
Lähes 2 v, rungossa oikeat mittasuhteet ja tasapainoiset linjat. Rintakehä vielä kapea, 
voimakas uroksen pää, hyvä ilme, hieman epätasainen purenta. Hyvät lavat, riittävät 
takakulmat ja luusto, etuliikkeet vielä epävakaat ja kapeat.
AVO EH1

VETERAANILUOKKA

Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
8,5 v, tyylikkäät linjat rungossa, kaunis kaulan liittymä. Voimakkaat takakulmat, kevyt 
luusto, jalo, puhdaslinjainen pää, tilava rintakehä, liikkuu haluttomasti ja takaa 
epäpuhtaasti, eikä normaalia raviliikettä voida arvostella.
VET EVA



NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Marwella FI21667/17
10 kk, tiivis ja syvä runko, jalo kaula, riittävä raajakorkeus, puhdaslinjainen narttumainen 
pää, hyvä maski, korrekti raajarakenne. Hyvin kehittynyt rintakehä, kintereiden tulee 
jäntevöityä, kevyt askel.
JUN ERI2

Edendane’s Bibbidi Bobbidi Boo FI20099/17
Kookas juniori, erinomaista tyyppiä, pitkä jalo kaula, voimakas säkä, jäntevä selkä, pitkä 
puhdaslinjainen, kaunisilmeinen pää. Hyvin kehittynyt eturinta ja pitkä rintakehä, hyvin 
rakentunut takaosa. Yhdensuuntaiset joustavat liikkeet, taitavasti esitetty.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

AVOINLUOKKA

Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
2 v, seistessä tyylikkäät tasapainoiset linjat, pitkä jalo kaula, edessä avoimet, takana hyvät
kulmat. Puhdaslinjainen, kaunisilmeinen narttumainen pää. Olkavarret saisivat olla 
pidemmät, hyvät lavat, seisoo ahtaasti edestä ja kyynärpäät ulkokierteiset  liikkeessä.
AVO ERI1

Maxidan’s Waiting For A Girl Like You FI46180/17
2 v, pitkät tasapainoiset linjat rungossa, jalo kaula, lyhyt jyrkkä lantio. Puhdaslinjainen pitkä
pää, laajat vetävät liikkeet. Käsittelyssä varautunut ja väistää, väistämisen vuoksi 
palkintosija putoaa.
AVO H

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
2 v, tyylikäslinjainen, tiivisrunkoinen kokonaisuus. Pitkä jalo nartun pää, hyvä ilme ja 
maski. Korrekti etuosa, ikään sopiva rintakehä, kevyet liikkeet, edessä epävakautta.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Dogiwogin James Tassu FI28079/17
10 kk, kookas erittäin hyväntyyppinen, mutta vielä pentumainen olemus. 
Voimakaskalloinen pää, alaleuka saa vahvistua, huulissa löysyyttä. Seistessä etukäpälät 



kiertyvät ulos, lyhyet lavat ja pitkät pystyt olkavarret, avoimet takakulmat. Rintakehä 
kehittymätön, etuliikkeet kovin ahtaat ja epävakaat, etuosan rakenne ei kestävä.
JUN T

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Komea nuori uros, erinomaista tyyppiä, hyvin kehittynyt tiivis runko. Jalo kauniisti runkoon 
liittyvä kaula, lyhyt jyrkkä lantio. Pitkä puhdaslinjainen uroksen pää, hyvät lavat, sopiva 
rakenteen vahvuus, takaosa toimii hyvin liikkeessä, edessä vielä epävakautta.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
1 v, erittäin hyvä tyyppi, mutta olemus ja käytös vielä pentumaista. Komea niskalinja, tiivis 
runko, kevyt luusto. Voimakaskalloinen pitkä pää, vahvat leuat, silmät punottavat. 
Liikkeessä hakee vielä ravin tasapainoa ja häntä nousee.
JUN H

Jättiläisen Lomonosov FI16255/17
1 v, kookas voimakasrakenteinen juniori, komea niskan kaari, syvä tiivis runko. Takaosa 
vielä kehittymätön. Voimakaskalloinen pitkä pää, kyömy kuonoselkä, korrekti etuosa, tiiviit 
käpälät, etuliikkeet täysin yhdensuuntaiset.
JUN EH2

AVOINLUOKKA

Happy Harlekin’s Bill FI55677/13
4 v, seistessä komearaaminen, miehekäs kokonaisuus, pitkä kaula, syvä rinta, oikea 
lantion asento. Pitkä, voimakaskalloinen pää, korrekti etuosa, tilava rintakehä, takakäpälät 
kiertyvät ulos ja takaliikkeet ahtaat.
AVO ERI1

Ozaenas Top-Level Taddybear FI46276/15
2,5 v, kookas, voimakasrakenteinen uros, pitkä kaula, voimakas säkä, voimakas kallo, 
pitkä pää, avoimet, punottavat silmät. Hyvät lavat, pysty olkavarsi, syvä rintakehä, 
käsittelyssä levoton, juoksee rauhallisesti verkkaiseen tahtiin, hyvä väritys.
AVO ERI2

VETERAANILUOKKA

Jättiläisen Vergilius FI56907/08
9,5 v, seistessä jännittynyt ja takaosa tutisee, kauniisti runkoon liittyvä kaula, leveä ja syvä 
rintakehä. Leveä kallo, niukka huulilinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä väritys. Juoksee 
matalana pitkin askelin.
VET EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Gãteau D’anniversaire FI48182/16



16 kk, seistessä kaunis, tyylikäslinjainen ja tiivisrunkoinen kokonaisuus. Puhdaslinjainen, 
pitkä pää, vaaleat silmät, korrekti etuosa. Lyhyt jyrkkä lantio, avoimet takakulmat, 
kyynärpäiden tulee tiivistyä, hyvä askelpituus, takaosa vielä voimaton.
JUN ERI2

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
17 kk, pitkät tasapainoiset linjat rungossa, pitkä kauniisti kaartuva niskalinja. Voimakkaat 
takakulmat, voimakas kallo, kevyt kuonon tyvi, kauniit tummat silmät. Korrekti etuosa, pitkä
rintakehä, takaliikkeet vielä ahtaat ja kyynärpäät ulkokierteiset.
JUN EH3

Jättiläisen Luzula Pilosa FI16244/17
1 v, seistessä tasapainoinen ja tyylikäs kokonaisuus, kaunis niskan kaari, 
voimakaskalloinen pää, punottavat löysät silmäluomet. Hyvin rakentunut etuosa, lyhyt 
häntä, kintereet vielä voimattomat ja etuliikkeet epävakaat. Käpälissä löysyyttä, vielä 
pentumainen.
JUN EH4

Jättiläisen Lycopodium Clavatum FI16253/17
1 v, keskikokoa pienempi, seistessä tasapainoinen tiivis narttumainen kokonaisuus. 
Kaunis kaula, puhdaslinjainen pää, alaleuan tulee vahvistua. Korrekti etuosan rakenne, 
oikeanmuotoinen rintakehä, kevyt säännölliset liikkeet.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

Taliekin Elita One FI30652/17
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
19 kk, hyvin kehittynyt, tiivis syvä runko, pitkä jalo kaula, voimakkaat takakulmat. 
Puhdaslinjainen pitkä pää, liikkeessä hakee tasapainoa ja takaliike tahtoo jäädä rungon 
alle.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Genedda Femme D’état FI19219/15
3 v, seistessä tasapainoinen ja tyylikäs kokonaisuus, pitkä kaula. Korrekti etuosa, 
voimakaskalloinen pitkä pää, kevyt alaleuka. Hyvät lavat, pystyt olkavarret, pitkä rintakehä.
Pohjavärissä runsaasti pieniä pilkkuja. Juoksee etumatalana pitkin askelin.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Big Ranger’s Europa Vqd FI23724/11
VAL POISSA

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15



3 v, tyylikäs ja jalo, hyvin narttumainen kokonaisuus, tasapainoinen ylälinja, ylös vetäytynyt
alalinja. Puhdaslinjainen pitkä pää, korrekti etuosa, oikea lantion asento, kevyet 
säännölliset liikkeet.
VAL ERI2 SA PN2

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
5,5 v, kauniit tasapainoiset nartulle sopivanpituiset linjat rungossa. Puhdaslinjainen 
kaunisilmeinen pää, kauniisti meislautunut kuonon tyvi, kevyt alaleuka. Korrekti 
raajarakenne, kyynärpäät ulkokierteiset liikkeessä, hyvä askelpituus.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Jättiläisen
2 urosta, 2 narttua, kahdesta yhdistelmästä, ikäskaala 1-9 v. Tyypiltään ei kovin 
yhtenäinen ryhmä, osittain ikäerosta johtuen. Raajakorkeus ja rungon pituus vaihtelevat, 
samoin kulmausta ja luuston vahvuus. Selvät sukupuolileimat.
KASV1

Sininen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Be Finnish Golden Boy Linden River FI13880/17
21 kk, komearyhtinen, voimakas rakenteinen nuori uros, selässä pehmeyttä. 
Voimakaskalloinen pitkä urosmainen pää, vahvat leuat, P4 puuttuvat alhaalta, runsaat 
suupielet, voimakas, hyvin rakentunut etuosa, tilava pitkä rintakehä, oikea lantion asento. 
Liikkeessä kyynärpäät voimakkaasti ulkokierteiset. Paljon temperamenttia, ei palkita 
hammaspuutosten takia.
NUO HYL

Grande Gremin’s Happy Pavelon FI32315/16
21 kk, tyylikäslinjainen, kevytluustoinen nuori uros, syvä rinta, takakulmat avoimet ja reisi 
jää kapeaksi. Pitkä, puhdaslinjainen pää, hyvin kulmautuneet, mutta seistessä 
ahdasasentoiset eturaajat. Liikkeessä hakee ravin tasapainoa, käsittelyssä epävarma.
NUO H

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
18 kk, seistessä tasapainoinen kokonaisuus, erinomainen rakenteen vahvuus, kaunis 
kaulan liittymä. Voimakas kalloinen pää, hyvät leuat ja olkavarret, tilava rintakehä. 
Takaliikkeet ahtaat, etuliikkeet yhdensuuntaiset, joustava askel.



NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

VALIOLUOKKA

C’mon One And Only FI50958/13
VAL POISSA


