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Keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI23656/17
Tasapainoinen vahvaluustoinen narttupentu, hyvät mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, 
reilut huulet, vahva kaula. Eriomaisesti muotoutunut etuosa, erinomainen runko, hyvä 
ylälinja, raajat & käpälät. Leveä reisi, hyvä kinnerkulma, liikkuu erinomaisesti.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Kiamar Finding Nemo FI25437/17
Vahvaluustoinen juniori uros, hyväpiirteinen pää, hieman korkea otsa, vahva kaula. 
Hieman pystyasentoinen olkavarsi, etuosaltaan & rungoltaan vielä kapea, hyvä ylälinja, 
leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu vielä hyvin kapeasti & lyhyellä etuaskeleella, 
komeasti esitetty häntä.
JUN EH3

Nerian Euro Power Ibiza FI40252/17
Hyvänkokoinen juniori uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyväpiirteinen pää, vahva kaula, vielä
etuosaltaan kapea, hyvät raajat, hyvä rungon muoto & ylälinja. Hieman lyhyt lantio, hyvä 
kinnerkulma, takaliikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa.
JUN EH2

Red Rublev Jetsetter FI46019/17
Erinomainen juniori uros, hyvä pää, hyväpiirteinen pää, reilut huulet, vahva kaula. Hyvin 
muotoutunut etuosa, erinomainen runko & ylälinja, hyvät raajat & käpälät, leveä reisi, hyvä 
kinnerkulma. Saisi olla hieman enemmän työntövoimaa takaliikkeessä.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT

NUORTENLUOKKA

Euro Power Kid Of Lone FI17821/17
Vahva, nuori uros, jolla hyvä raajaluusto, hyväpiirteinen pää, reilut huulet, vahva kaula. 
Täyteläinen eturinta, vahva runko, hyvä ylälinja, hyvä polvi- ja kinnerkulma. Hyvä liikunta.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

Smalltall’s Heart Melt FI14287/17
Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen nuori uros, hyvä pää, vahva kaula, erinomainen eturinta 
& rungon muoto, hyvät raajat. Lyhyt luisu lantio, kapea reisi, hyvä kinnerkulma, köyristää 



lanneosaansa liikkeessä. Vielä hyvin voimattomat takaliikkeet, etuliikkeessä saisi olla 
enemmän ulottuvuutta.
NUO H

AVOINLUOKKA

Euro Power Jimi Hendrix FI20905/16
Hieman pitkärunkoinen uros, hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula, hyvä eturinta, hyvät 
raajat. Hyvä rungon muoto, hieman pehmeä ylälinja, hyvä polvi- ja kinnerkulma. Liikkuu 
erinomaisesti sivulta, hieman kapeasti takaa.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Hyväntyyppinen vahvaluustoinen, hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula. Erinomainen 
eturinta, täyteläinen runko, hyvä ylälinja, hieman lyhyt lantio, riittävästi kulmautunut 
takaosa. Takaliikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa.
VAL ERI1 SA PU2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Japanese Whispers FI46016/17
Hyvänkokoinen juniori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kaunispiirteinen pää, hyvä kaula. 
Vielä hyvin kapea etuosaltaan, hieman pystyasentoinen olkavarsi, hyvä rungon muoto, 
hyvä ylälinja. Hieman lyhyt lantio, reisi voisi olla leveämpi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin 
kapeasti edestä ja takaa, sivuliike saisi olla hieman pidempi.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Euro Power Karamelli FI17825/17
Hyväntyyppinen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, reilut huulet. 
Vahva kaula, hyvä eturinta, vahvat raajat, erinomainen runko & syvyys, hyvä ylälinja 
seistessä. Hyvä kinnerkulma, hyvä liikunta, joskin pudottaa liikkeessä etuosaansa.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Hyväkokoinen, vahvaluustoinen narttu, erinomainen pään sivuprofiili, tyylikäs niskan kaari. 
Hyvä eturinta, erinomainen runko, hyvä ylälinja seistessä. Lyhyt kantio, hieman kapea 
reisi, kinnerkulma voisi olla selväpiirteisempi. Takaliikkeessä saisi olla enemmän voimaa.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Edendane’s Bright Like Diamond FI55365/15



Hyvä koko & mittasuhteet, erinomainen pään sivuprofiili, reilut huulet, vahva kaula. 
Täyteläinen eturinta, hieman pystyasentoinen olkavarsi, hyvät raajat. Hyvä rungon muoto 
& ylälinja, hieman lyhyt lantio, hyvä kinnerkulma, hyvä sivuliike.
VAL ERI3 SA PN3

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Tasapainoinen, hyväntyyppinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, erinomainen pää, hyvä 
kaula. Erinomainen eturinta, hyvät raajat, erinomainen runko & ylälinja, hyvä reiden leveys 
& kinnerkulma. Liikkuu erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Euro Power Jewel Of The Ring FI20901/16
Hyväntyyppinen, vahvarunkoinen narttu, hyvä pää, vahva kaula. Hyvä eturinta, riittävä 
etukulmaus, täyteläinen runko, hyvä ylälinja, hieman niukka kinnerkulma. Hyvä sivuliike.
VAL ERI2 SA PN2

VETERAANILUOKKA

Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09
Tyylikäs veteraani, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää & kaula. Täyteläinen eturinta & 
runko, hyvät raajat & ylälinja, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin ikäisekseen.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Euro Power
Ryhmä koostuu kahdesta yhdistelmästä, hyväpiirteiset pää, hyvät eturinnat. Vahvat 
raajaluustot, erinomaiset rungot, hyvät ylälinjat. Kinnerkulmat voisi olla hieman 
selväpiirteisemmät. Ryhmä liikkuu hyvin.
KASV1 KP ROP-KASV

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Hyväntyyppinen juniori uros, hyvä pää, vahva kaula. Hyvä eturinta, ikäisekseen hyvin 
muotoutunut runko. Hyvä ylälinja & kinnerkulma, vahvat raajat. Liikkuu hyvin.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

AVOINLUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
AVO POISSA



Doggimainen Jussarön Vartija FI39029/18
Hyvä koko & mittasuhteet, maskuliininen pää, reilut huulet. Vahva kaula, hyvä eturinta, 
hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja. Hyväluustoiset raajat, hyvä polvi- ja kinnerkulma, hyvä 
sivuliike.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT

Nordic Giant’s High Voitage FI41248/17
Vahvaluustoinen uros, hyväpiirteinen pää, vahva kaula. Täyteläinen eturinta, hyvä rungon 
muoto, hieman pitkä lanneosa & ylälinja saisi olla vahvempi. Hyvä polvi- ja kinnerkulma, 
hyvä sivuliike, ylälinja saisi olla vahvempi liikkeessä.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Hyväntyyppinen, vahvaluustoinen uros, hyväpiirteinen pää, hieno niskan kaari. Hyvä 
eturinta, erinomainen runko, hyvä ylälinja. Riittävä kinnerkulma, voisi olla hieman 
enemmän työntövoimaa takaliikkeessä.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Inouï Succés FI42052/17
Tyylikäs, vahvaluutoinen juniori, erinomainen pään sivuprofiili, vahva kaula. Erinomainen 
eturinta & etukulmaus, erinomainen runko & rinnan syvyys, eriomainen ylälinja, hyvä lanne
& lantio. Leveä reisi, matala kinner, liikkuu erinomaisesti.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

Rosestar’s Alma FI54567/17
Harmaa harlekiini, juniori jolla on voimakas kehitysvaihe menossa. hieman korkea otsa, 
etuosaltaan & rungoltaan vielä hyvin kevyt. Riittävä raajaluusto, hyvin jyrkkäasentoinen 
lantio, hyvin kapea & voimattoman oloinen reisi. Korkea, hieman voimaton kinner, 
takaliikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa.
JUN T

Rosestar’s Zanthe FI36054/17
Hyvin raskas yleisvaikutelma, maskuliininen pää, vahva kaula. Hyvin täyteläinen eturinta &
runko, hyvä selkä, luisu lantio, kapea reisi, niukka kinnerkulma. Takaliikkeessä voisi olla 
hieman enemmän voimaa, hyvä mantteliväritys.
JUN EH2

Rosestar’s Zelena FI36056/17
Hyväluustoinen juniori narttu, hyväpiirteinen pää, hyvä kaula. Riittävästi täyttynyt etuosa, 
hyvä rungon muoto, köyristää lanneosaansa, hieman luisu lantio, kapea reisi. Niukka 
kinnerkulma, takaliike saisi olla vahvempi.
JUN EH3

NUORTENLUOKKA



Amador N Dundane W Maid In The Shade AKCWS56513501
Hyvänkokoinen nuori narttu, hyväpiirteinen pää, reilut huulet, hyvä kaula. Pystyasentoinen 
olkavarsi, eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja. Riittävästi 
kulmautunut takaosa, liikkeessä saisi olla enemmän voimaa & pituutta.
NUO ERI3

Genedda Gåteau D’anniversaire FI48182/16
Vahvaluustoinen, hyväntyyppinen nuori narttu, hyvä pään sivuprofiili, hyvä kaula, 
ikäisekseen hyvä eturinta & runko. Vielä hieman pehmeä ylälinja, kapea reisi, niukka 
kinnerkulma. Hyvä sivuliike, jossa voisi olla hieman enemmän työntövoimaa takana.
NUO ERI2 SA

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Tyylikäs, vahvaraajainen nuori narttu, erinomainen pään sivuprofiili, vahva kaula. 
Erinomainen runko & ylälinja, hyvä lantio, hyvä reiden leveys & kinnerkulma. Liikkuu 
pitkällä joustavalla askeleella.
NUO ERI1 SA

AVOINLUOKKA

Catapha’s Fannie FI47308/14
AVO POISSA

Grande Gremin’s Dark Art By Blue FI39892/12
Vahvarunkoinen narttu, hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula. Hyvä eturinta, hieman 
pystyasentoinen olkavarsi. Täyteläinen runko, hyvät raajat, hyvä polvi- & kinnerkulma. 
Liikkuu pitkällä hyvällä askeleella.
AVO ERI1 SA VASERT

Jättiläisen Helleborine FI29437/15
Hieman raskas yleisvaikutelma, vahvapiirteinen pää, vahva kaula. Täyteläinen etuosa, 
hyväluustoiset raajat, hyvä ylälinja, hyvä polvi- & kinnerkulma. Tasapainoinen liikunta.
AVO ERI2

Rosestar’s World Winner FI17439/16
Vahvaluustoinen narttu, hyväpiirteinen pää, hyvä kaula, eturinta voisi olla hieman 
täyteläisempi, hyvä rungon muoto. Hyvä ylälinja, hieman luisu lantio, hyvä polvi- ja 
kinnerkulma. Takaliikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa.
AVO EH3

VALIOLUOKKA

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Tasapainoinen, hyväluustoinen narttu, hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula. Riittävä eturinta,
erinomainen runko & ylälinja, hyvin kulmatunut takaosa. Liikkuu hyvin.
VAL ERI2 SA PN3

Grand Oak’s Pyssy Cat FI46123/12



Hyväntyyppinen, hyväluustoinen narttu, hyvä pään profiili, vahva kaula. Eturinta voisi olla 
hieman täyteläisempi & olkavarren kulma hieman viistompi. Erinomainen rungon muoto, 
erinomainen ylälinja, hyvä lanne & lantio. Hyvin kulmautunut takaosa, joustava liikunta.
VAL ERI1 SA PN2

Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
Vahvarunkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, vahva kaula, täyteläinen 
eturinta & runko. Hyvä ylälinja, hieman luisu lantio, hyvä kinnerkulma. Hyvä liikunta, joskin 
takaliikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa.
VAL ERI3 SA

VETERAANILUOKKA

Big Ranger’s Europa Vqd FI23724/11
Erinomaisessa näyttelykunnossa oleva veteraani, jonka väritys voisi olla rikkonaisempi. 
Hyvä pää, tyylikäs kaula, täyteläinen eturinta & runko, hyvät raajat & kulmaukset. Liikkuu 
erinomaisesti ikäisekseen.
VET ERI2 SA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
Upeassa näyttelykunnossa oleva veteraani narttu. Hyvä pää & kaula, hyvä eturinta & 
etukulmaukset, vahvat raajat. Erinomainen runko & ylälinja, leveä reisi, hyvä kinnerkulma. 
Liikkuu erinomaisesti.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Rosestar’s
KASV EI ESITETTY

Sininen

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Vahvaluustoinen, nuori narttu, jolla hyvä mittasuhteet. Hyväpiirteinen pää, vahva kaula & 
eturinta. Erinomainen runko, hyvä ylälinja, polvi- ja kinnerkulma soisi olla voimakkaampi. 
Joustava liikunta.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP


