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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Monroe FI21665/17
15 kk, juniori, jolla hyvät mittasuhteet ja oikea sukupuolileima, hyvä pään pituus ja linjat, 
hyvät silmät, oikea purenta, täysi purenta, mutta yksi etuhampaista minikokoinen, melko 
löysät alahuulet, mutta kuono-osassa sopiva vahvuus. Hyvä kaula ja säkä, olkavarsi voisi 
olla viistompi, riittävä eturinta, ikään sopiva runko, kokoon riittävä luusto ja hyvät käpälät. 
Hieman jyrkkä lantio ja polvikulma voisi olla voimakkaampi. Takaliike jää rungon alle ja 
voima puuttuu takaliikkeestä, ok etuaskel, hyvä käytös.
JUN EH2

Nerian Euro Power Ibiza FI40252/17
1 v, hyvin kehittynyt, tasapainoinen juniori, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. 
Urosmainen pää, jossa hyvä pituus ja ylälinja, hyvät silmät ja purenta, voimakkaat 
alahuulet. Hyvä kaula, lapa voisi olla viistompi, muuten tasapainoisesti kulmautunut 
edestä. Ikään sopiva runko, polvikulma saisi olla voimakkaampi, hyvä luusto ja käpälät, 
hyvä selkä, lantio ja häntä. Kevyet liikkeet, mutta askel voisi olla hieman pidempi takana. 
Tarvitsee lisää voimaa taakse, miellyttävä käytös, tarvitsee aikaa.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Smalltall’s Heart Melt FI14287/17
19 kk, seistessä hyvin komea nuorukainen. Hyvät mittasuhteet ja selvä sukupuolileima, 
oikealinjainen pää ja hyvä huulikulma, aavistuksen kyömy kuonon selkä, kauniit silmät ja 
hyvä purenta. Hyvä kaula ja niskan kaari, hyvä säkä, hyvä eturinta, lyhyt olkavarsi, hyvä 
runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvä luusto ja käpälät. Hieman turhan luisu lantio, saisi 
liikkua tehokkaammin takaa, takaliike jää rungon alle, hyvä käytös, hyvä häntä. Tyypiltään 
erinomainen koira, joka saisi liikkua paremmin takaa.
NUO EH1

NARTUT

AVOINLUOKKA

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
2,5 v, feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet nartulle, mutta hieman takakorkea. Hyvä 
pään pituus ja ylälinja, hyvä huulikulma, aavistus löysyyttä luomissa, hyvä kaula ja niska. 
Hyvä eturinta, pitkä rintakehä, lyhyt olkavarsi, kokoon riittävä luusto, käpälät saisivat olla 
tiiviimmät, polvikulma saisi olla voimakkaampi. Hyvä häntä, liikkuu hyvin edestä, mutta 
takatyöntö saisi olla voimakkaampi. Kaunis ilme, hyvä käytös, voisi olla timmimmässä 
kunnossa.



AVO EH2

Love-Dane’s Kiss Me Quick FI38433/16
2 v, feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet, joskin lanne voisi olla lyhyempikin. 
Hyvä pään pituus, kallo ja kuonon linja voisivat olla yhdensuuntaisemmat, eläväiset korvat,
hyvät silmät ja purenta, löysähköt alahuulet. Hyvä kaula ja eturinta, pysty olkavarsi, hyvä 
runko, takaosa saisi olla paremmin kulmautunut. Liikkeessä takakorkea, liikkeessä jää 
rungon alle, (takaa), kapeat takaliikkeet, astuu melkein ristiin takaa, hyvä etuaskel. Hyvä 
häntä, hyvä käytös.
AVO EH1

VETERAANILUOKKA

Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09
Miltein 9 v, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja, selvä
sukupuolileima, hyvä pää ja huulikulma. Kaunis kaula, hyvä niskan kaari, hyvä eturinta, 
hieno pitkä rintakehä. Hyvin kulmautunut, sekä edestä että takaa, hyvä luusto ja käpälät, 
leveä reisi. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvin edestä ja takaa, hyvä liike sekä käynnissä että
ravissa, miellyttävä käytös.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET

Musta / harlekiini

NARTUT

PENTULUOKKA

Mi’havana Masterpiece FI52705/17
PEN POISSA

UROKSET 

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s I Did It With Mihavana FI36304/16
2 v, vahva maskuliininen uros, koon alarajalla. Voisi olla hieman raajakkaampi, vahva 
urosmainen pää, voimakas otsapenger, runsaasti huulia ja hieman löysää kaulan 
alusnahkaa, hyvät silmät ja purenta. Hyvä niskan kaari, hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto 
ja käpälät, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä askelpituus hieman löysyyttä kyynärpäissä, 
takatyöntö voisi olla voimakkaampi, hyvä häntä, hyvä karva. Varisin hyvä harlekiiniväritys, 
miellyttävä käytös.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16



2 v, näyttävä musta uros, jolla hyvät mittasuhteet ja selvä sukupuolileima. Urosmainen 
pää, jossa hyvä pituus, hieman turhaa löysyyttä huulissa, hyvät korvat, silmät ja purenta. 
Hyvä kaula ja niskan kaari, vahva eturinta, hyvä säkä, hyvä, pitkä rintakehä. Tasapainoiset
kulmaukset, hyvät käpälät, hieman lisää polvikulmaa ei tekisi pahaa, riittävä takatyöntö, 
hyvä etuliike. Hieno kiiltävä karva, hyvä kunto, mutta tarvitsee vielä aikaa valmistuakseen, 
hyvä ylpeä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIRILUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade AKCWS5651350
16 kk, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja, hyvä pään pituus, päänlinjat 
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman turhaa löysyyttä alahuulissa, hyvät korvat ja 
purenta, melko syvällä olevat silmät. Hyvä kaula ja säkä, etuosa voisi olla hieman 
paremmin kulmautunut, eturinta saa vahvistua, hyvä rintakehän malli, ikään sopivat linjat. 
Hyvin kulmautunut takaa, hyvät käpälät, vapaat, ilmavat liikkeet, mustassa turkissa tänään
hieman kulotusta, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT

AVOINLUOKKA

Perfect Sunshine It’äs Gonna Be Me FI34915/16
2 v, kookas, elegantti narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, keskiruskeat silmät, hieman löysyyttä luomissa, hyvä purenta, 
hieman löysyyttä alahuulissa, mutta varsin hyvä huulikulma. Hyvä kaula ja säkä, ok 
eturinta, hyvä rintakehän malli, olkavarsi voisi olla viistompi, mutta muuten varsin hyvin 
kulmautunut, hyvät käpälät. Hyvä selkä, lantio ja häntä, hyvä askelpituus, hyvä jousto 
liikkeessä, tarvitsee vielä aikaa vahvistuakseen, hyvä käytös, hyvä väri.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA

VALIOLUOKKA

Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
4 v, kookas narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet, hyvä pään pituus ja linjat, hyvät korvat 
ja purenta, silmät voisivat olla tummemmat, hieman löysyyttä huulissa. Hyvä kaula ja säkä,
riittävä eturinta, hyvä rungon syvyys, aavistuksen pitkä lanneosa, melko voimakkaasti 
nouseva alalinja. Hyvät takakulmaukset, leveä reisi, hyvät käpälät ja luusto. Liikkuu hyvin 
edestä, takana voisi työntö olla voimakkaampi, hieman kulottunut musta väri tänään, hyvä 
käytös, esiintyy mallikkaasti.
VAL ERI1 SA PN4

VETERAANILUOKKA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
8,5 v, erittäin hyvässä kunnossa esitetty vahva narttu, hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä 
pään pituus, hyvä kuono-osa, hieno iso kirsu, hyvät silmät ja purenta, hieman löysyyttä 
alahuulissa, mutta muuten hyvä huulikulma. Hyvä kaula, säkä ja linjat, hieno pitkä 
rintakehä, hyvin kulmautunut takaa. Leveä reisi, hyvä luusto ja käpälät, hyvä lantio ja 



häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvin, hieman pilkullista valkoisissa osissa, hyvä kiiltävä karva, 
hieno käytös.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET

Sininen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Genedda Grand Prix FI48181/16
22 kk, vahva, maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet, voimakas, urosmainen pää, 
jossa hyvä pituus, melko hyvät linjat, hyvät silmät ja purenta, löysyyttä huulissa. Hyvä 
vahva kaula ja hieno niskan kaari, hyvä täyteläinen eturinta, hyvä säkä. Hyvä vankka 
runko, hieman lyhyet olkavarret ja kääntää tassuja seistessä ulospäin. Hyvin kulmautunut 
takaosa, hyvät käpälät ja luusto, hyvä lantio ja häntä, pitkä askel. Takana hyvät teho, 
hieman löysyyttä kyynärpäissä, aavistuksen kulottunut sininen väri, hyvä karva, hieno 
käytös, voima ja liike samassa koirassa.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP

NARTUT

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s Hello Kitty FI32321/16
2 v, elegantti, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja, narttumainen pää, 
jossa hyvä pituus, hyvät korvat ja purenta, väristä huolimatta toivoisin tummemmat silmät. 
Hyvä säkä, vielä kevyt eturinta, hyvä rintakehän pituus, tasapainoiset kulmaukset, kokoon 
riittävä luusto, hyvä lantio ja häntä. Hieman pehmeyttä selässä, vapaat joustavat liikkeet, 
joissa hyvä tasapaino, hieman kapea takaa, tarvitsee aikaa vankistuakseen, hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI VSP


