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Musta / harlekiini

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
19 kk, hyvä koko & mittasuhteet, oikealinjainen pitkä nuoren uroksen pää, jossa 
yhdensuuntaiset tasot, erinomainen huulikulma, hyvät silmät, aavistuksen kapea alaleuka. 
Hyvä kaula & ylälinja, ikäisekseen hyvä runko & lupaava eturinta, sopiva luusto vahvuus, 
hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa, liikkuu lähes 
yhdensuuntaisesti, löysästi edestä, riittävä askelpituus. Erinomaiset raamit, mitkä täyttää, 
ihastuttava olemus.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Grand Oak’s Cliffjumper FI18357/15
3,5 v, kookas, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet & 
yhdensuuntaiset tasot, erinomainen kaula, hyvä ylälinja. Hyvä voimakas runko, 
erinomainen eturinta, aavistuksen luisu lantio, hyvä vahva luusto & käpälät, hyvin 
kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa. Koira seisoo mielellään kinnerahtaasti. 
Liikkuu edestä hyvin, takaliike sivusta ok, mutta liikkeessäkin kovin kinnerahdas, seistessä
komea kokonaisuus, liikkeet alentavat palkintosijaa.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
2,5 v, hyvä koko, mittasuhteet ok, kaunisilmeinen, oikealinjainen pää, jossa 
yhdensuuntaiset tasot, hyvä huulikulma, erinomainen vahva kuono-osa. Hyvä kaula, jossa 
kaunis niskan kaari, ylälinja ok, hyvä eturinta, riittävä rungon vahvuus, aavistuksen pysty 
olkavarsi. Niukemmin kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman pysty välikämmen. Liikkuu 
lähes yhdensuuntaisesti, sivuliikkeen pituus ok, mutta ajoittain epäpuhdas edestä, komea 
kokonaisuus, kaunis väri.
VAL ERI2 SA PU2

Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
3,5 v, keskikokoinen, mutta suhteet ok, voimakas uroksen pää, jossa yhdensuuntaiset 
tasot, hyvät silmät, hieno pään profiili, aavistuksen karkea kaula, hyvä vahva kuono-osa. 
Hieno kaula, erinomainen ylälinja, sopiva runko, riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvät 
käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti 
hyvällä askelpituudella, itsensä hienosti kantaen. Etuliike saa rauhoittua, komea 
kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2



NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Héritiére A Priori FI38171/17
12 kk, hyvä koko & mittasuhteet, oikea pään pituus, mutta saa vahvistua kauttaaltaan, 
hyvät tiiviit silmät, yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä kaula. Selvä säkä, suora ylälinja, hyvä
rintakehän syvyys, eturinta saa täyttyä, hyvä luuston vahvuus & käpälät, hieman pysty 
olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu vielä kovin kapeasti & löysästi 
edestä, hyvä sivuliike. Tänään vielä hieman ilmavan & kauttaaltaan kapea vaikutelman 
antava kaunisraaminen narttu, joka tarvii aikaa.
JUN H

Genedda Inouï Succés FI42052/17
13 kk, hyvä koko & mittasuhteet, narttumainen kokonaisuus, oikealinjainen pää, johon 
toivoisin voimakkaamman otsapenkereen. Erinomainen kaula & ylälinja, hyvä runko & 
eturinta, hyvä luusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvin kulmautunut edestä, 
erinomaisesti takaa. Liikkuu erinomaisella hyvällä askeleella, itsensä kauniisti kataen.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

Grande Gremin’s Jewel From Black Crystal FI44399/17
12 kk, hyvä koko & mittasuhteet, kaunislinjainen pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä 
huulikulma, hienot tiiviit silmät. Hyvä kaula & ylälinja, sopiva runko, lupaava eturinta, 
riittävä luuston vahvuus, hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu 
yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, itsensä kauniisti kantaen. Kaunisraaminen nuori
narttu.
JUN ERI2 SA PN3 VASERT

NUORTENLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
18 kk, hyvä koko, oikealinjainen nartun pää, jossa lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät
silmät, hyvä pään pituus & kaula, selvä säkä, hyvä ylälinja & eturinta. Vahva runko, pysty 
olkavarsi, aavistuksen etuasentoinen lapa, hieno leveä reisi, hyvin kulmautunut takaa, 
riittävä luusto vahvuus. Liikkuu hieman löysästi edestä, hyvä sivuaskel, rodunomainen 
kokonaisuus.
NUO ERI2

Genedda Gåaeau D’anniversaire FI48182/16
23 kk, kookas, mittasuhteet ok, oikealinjainen nartun pää, jossa hyvä kuonon & kallon 
suhde, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä huulikulma, pitkä, jalo kaula, selvä säkä. 
Aavistuksen pysty lantio, hyvä runko & eturinta, hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa,
sopiva luuston vahvuus. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin hyvin itsensä kantaen.
NUO ERI1 SA

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s Fortunate Felinda FI48548/14
AVO POISSA



Jättiläisen Juniperus Communis FI22399/16
Reilu 2 v, hyvä koko, mittasuhteiltaan hieman pitkä, oikea pään pituus, otsapenger voisi 
olla selvempi, huulikulma voisi olla parempi, hyvät tiiviit silmät, yhdensuuntaiset pään 
tasot. Hyvä kaula, suora ylälinja, hieman pitkä lanne-osa. Sopiva runko, riittävä eturinta, 
hyvä luusto & käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä leveä reisi,
liikkuu löysästi edestä, hyvä sivuliike.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
6 v, narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, hyvä pitkä pää, otsapenger saisi olla 
selvempi, lähes yhdensuuntaiset tasot, hyvät silmät. Kaunis kaula, hyvä ylälinja. Riittävä 
rungon vahvuus & eturinta, sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät. Niukasti kulmautunut 
edestä, erinomaisesti takaa, hieno leveä reisi. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, 
erinomaisella askeleella, itsensä kauniisti kantaen.
VAL ERI1 SA PN4

VETERAANILUOKKA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
8,5 v, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraanirouva, hyvä koko, pitkä oikealinjainen 
pää, jossa lähes yhdensuuntaiset tasot. Kaunis ilme & silmät, erinomainen kaula & ylälinja 
& runko & eturinta. Hyvin & tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella, eikä ikä paljon paina! Onnittelut omistajalle upeakuntoisesta ja pitkää ikää 
toivottaen.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Just Blue Sapphire FI44390/17
12 kk, hyvä koko, hienot raamit & mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvät silmät & kaula & 
ylälinja. Aavistuksen luisu lantio, ikäisekseen hyvä runko, lupaava eturinta, sopiva luusto. 
Riittävästi & tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti erinomaisella 
askelpituudella, itsensä hyvin kantaen, hienot raamit täyttyä.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

NARTUT

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s Hope For Future FI32318/16



2v 4kk, hyvä koko & mittasuhteet, oikealinjainen nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet & 
tasot, suurehkot silmät, hyvä kaula & ylälinja. Erinomainen runko, sopiva eturinta, hyvä 
luuston vahvuus & käpälät. Tasapainoisesti & hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvä 
leveä reisi. Liikkuu yhdensuuntaisesti hieman korkea etuliike, kaunis kompakti 
kokonaisuus.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
VET POISSA

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Kiamar Finding Nemo FI25437/17
18 kk, kookas, hyvät mittasuhteet, tänään hieman ilmavan & kapea kokonaisvaikutelman 
antava nuori uros, jolla hyvä pään pituus & lähes yhdensuuntaiset tasot, suurehkot silmät, 
kuono-osa voisi olla aavistuksen vahvempi. Hyvä kaula & ylälinja, riittävä rungon syvyys, 
saa kauttaaltaan vahvistua. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu 
yhdensuuntaisesti, mutta kapeasti.
JUN EH2

Samuraiwood’s Paavo Pesusieni FI48397/17
12 kk, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen nuoren uroksen pää, jossa hyvät 
tasot, hieno kaula. Hyvä ylälinja, sopiva runko, hyvä eturinta, vahva luusto, hyvin 
kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu lähes yhdensuunataisesti, sopiva sivuaskel.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Euro Power Jimi Hendrix FI20905/16
2 v, keskikokoinen, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, erinomainen pitkälinjainen pää, 
otsapenger voisi olla voimakkaampi. Hieno kaula, hyvä ylälinja & runko & eturinta & luusto 
vahvuus. Pitkähkö lanne-osa, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu hieman löysästi 
edestä, muilta osin hyvin, hyvin esitetty.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18



9 kk, hyvä koko & mittasuhteet, kaunis pitkälinjainen nartun pää, jossa oikea ilme, hieno 
huulikulma & hieno kaula, hyvä ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko & ylälinja, sopiva luuston 
vahvuus & käpälät, hyvin & tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu ikäisekseen 
erinomaisesti, aavistuksen löysästi edestä, ryhdikäs kokonaisuus, lupaava juniorinarttu.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

Kiamar Foxy Lady FI25438/17
17 kk, hyvä koko, mittasuhteet ok, kaunisilmeinen nartun pää, hyvät silmät, riittävä pituus, 
hyvä stoppi. Hyvä kaula & ylälinja, voimakas runko, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut 
edestä, hyvin takaa. Sopiva luusto, hyvät käpälät, liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä 
askelpituudella, esitetään tänään hiukan tuhdissa kunnossa.
JUN ERI3

Riverside Tail’s Adelie FI50641/17
11kk, hyvä koko & mittasuhteet, oikealinjainen pitkä nartun pää, stoppi voisi olla selvempi, 
tiiviit silmät, hyvä kaula, ylälinja ok. Aavistuksen luisu lantio, ikäisekseen riittävä runko & 
eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kyynärpäät taipuu vielä rungon alle. 
Liikkuu vielä melko löysästi edestä, hyvä sivuliike, hyvät raamit.
JUN ERI2

AVOINLUOKKA

Love-Dane’s Kiss Me Quick FI38433/16
2 v, hyvä koko, mittasuhteet ok, hyvä pitkälinjainen pää, jossa kaunis ilme, hyvät silmät, 
pitkä jalo kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja, hyvä runko & eturinta, hyvä luuston vahvuus
& käpälät. Riittävän kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, 
sopivalla askelpituudella, ylälinja parempi liikkeessä, karva ei parhaassa kuosissa tänään.
AVO ERI1 SA PN3

VALIOLUOKKA

Euro Power Jewel Of The Ring FI20901/16
4 v, kompakti narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet & koko, oikealinjainen nartun 
pää, jossa hyvä pituus. Hyvä kaula & ylälinja & eturinta & runko, hyvä luusto. 
Tasapainoisesti & hyvin kulmautunut, liikkuu aavistuksen löysästi edestä, hyvä sivuliike, 
kaunis rodunomainen kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP


