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Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Just Blue Sapphire FI44390/17
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Genedda Grand Prix FI48181/16
Urosmainen, erinomainen tyyppi, hieman pitkärunkoinen, urosmainen pää ja ilme, purenta 
ok. Hyväasentoinen kaula, ylälinja saisi olla parempi, hännän kiinnitys saisi olla parempi. 
Erittäin hyvät kulmaukset edestä ja takaa, vielä hieman epätasapainoiset liikkeet edestä ja 
takaa.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT NORD VASERT

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s Hippopotamus FI32316/16
Urosmainen, erinomainen tyyppi, hieman pitkärunkoinen, urosmainen pää, hieman löysät 
huulet, purenta ok. Kaunis kaula, säkä, ylälinja, hännän kiinnitys. Liikkeessä saisi kantaa 
hännän paremmin. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvin kehittynyt pitkä 
rintakehä. Liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI NORDSERT ROP RYP-3

NARTUT

AVOINLUOKKA

Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Narttumainen, pään pitäisi olla jalompi, purenta ok. Hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys.
Hyvin kulmautunut etuosa, toivoisin paremmat takakulmaukset, hyvin kehittynyt rintakehä, 
toivoisin tasapainoiset liikkeet, hieman ahtaat liikkeet takaa.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

C’mon One And Only FI50958/13
Narttumainen, hieman pitkärunkoinen, hyvälinjainen nartun pää, purenta ok. Hieman 
etuasentoinen kaula, ylälinja saisi olla parempi, hyväasentoinen häntä. Saisi olla 
paremmin kulmautunut edestä ja takaa, liikkeessä hieman takakorkea.
VAL ERI1



Musta / harlekiini

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Erinomainen tyyppi, ikäisekseen hyvin kehittynyt, tyylikkäät linjat, hyvälinjainen pää, hyvä 
ilme, valitettavasti purenta virheellinen. Hyväasentoinen kaula, tyylikäs ylälinja, erittäin 
hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin, vielä hieman kapeasti edestä ja takaa. Purennan vuoksi 
arvosteluna hyvä.
NUO H

Jättiläisen Lomonosov FI16255/17
Erittäin hyvän tyyppinen, pää saisi olla jalompi, liian avoimet silmäluomet, löysyyttä 
huulissa, purenta ok. Hieman pysty lapa, vahva selkä, hyvä hännän kiinnitys, voimakas 
rintakehä. Toivoisin paremmat takakulmaukset, väri saisi olla puhtaampi. Liikkeessä saisi 
olla enemmän tasapainoa.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s I Did It Whit Mihavana FI36304/16
Voimakas urosmainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt urosmainen pää, hieman löysät 
huulet. Hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, toivoisin paremmat 
takakulmaukset. Tasapainottomat ja hieman heikot takaliikkeet.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Erinomainen tyyppi, hieman pitkärunkoinen, hyväilmeinen pää, purenta ok, 
hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja, hännän kiinnitys. Erittäin hyvin kulmautunut etuosa, 
hyvät takakulmaukset. Hyvin kehittynyt pitkä rintakehä, vapaat liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 NORD SERTI ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
Narttumainen, hieman pitkä runko, ikäisekseen hyvin kehittynyt, kehitysvaiheessa pää, 
purenta ok. Riittävä kaula, ylälinja saisi olla parempi, hieman pysty lapa, voimakas 
rintakehä, hieman pitkä lanneosa. Riittävät takakulmaukset, toivoisin puhtaamman värin. 
Vielä kapeat, tasapainottomat liikkeet takaa, löysyyttä edessä.
JUN EH2

Genedda Inouï Succés FI42052/17



Hyvälinjainen nuori narttu, pää vielä kehitysvaiheessa, hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja
ja hännän kiinnitys. Erittäin hyvin kehittynyt takaosa, hyvä väri, hyvin kehittynyt pitkä 
rintakehä. Vapaat liikkeet, erittäin hyvä takapotku.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
Narttumainen, hieman pitkärunkoinen, narttumainen pää, saisi olla yhdensuuntaisemmat 
linjat, purenta ok. Hyvä kaula, ylälinja hieman notkolla, ja hännän kiinnitys hyvä. Hieman 
suora olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, tänään valitettavasti liian lihavassa kunnossa. 
Vapaat liikkeet vielä hieman tasapainottomat.
NUO EH3

Genedda Gåteau D’anniversaire FI48182/16
Narttumainen, hieman pitkärunkoinen, narttumainen pää, liian vaaleat silmät, purenta ok, 
huulet tosi löysät. Hyvä kaula, ylälinja saisi olla parempi, hieman suora edestä, riittävät 
takakulmaukset. Hieman lihavassa kunnossa, hyvin kehittynyt voimakas rintakehä. 
Hieman pitkä lanneosa, vielä kapeat liikkeet.
NUO EH4

Happy Harlekin’s Wannab Princess FI20128/17
Narttumainen hieman pitkärunkoinen, kehitysvaiheessa pää, hyvä ilme, purenta ok, 
hyväasentoinen kaula. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvin kehittynyt rintakehä, erittäin 
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vapaat liikkeet.
NUO ERI2 SA PN2 VASERT NORD VASERT

Jättiläisen Lycopodium Clavatum FI16253/17
Hieman pitkärunkoinen, narttumainen vielä kehitysvaiheessa pää, hyvä ilme, purenta ok, 
löysyyttä huulissa. Hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, tasapainoiset 
kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI NORD SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Helleborine FI29437/15
Hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, silmäluomet liian avoimet, liian riippuvat ja löysät huulet, 
purenta ok. Hyväasentoinen kaula, hieman notko selkä, hyväasentoinen häntä, hieman 
suora olkavarsi. Riittävät takakulmaukset, tänään hieman tuhdissa kunnossa, hyvät 
sivuliikkeet, löysyyttä etuliikkeissä.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
Narttumainen, hyvät mittasuhteet, hyvälinjainen pää, hyvä ilme, purenta ok. Hyvä kaula, 
ylälinja ja hännän kiinnitys. Hieman suora olkavarsi, erittäin hyvin kulmautunut takaosa. 
Erittäin hyvin kehittynyt rintakehä, tyylikkäät liikkeet.
VAL ERI1 SA PN3



VETERAANILUOKKA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
Erinomaisessa kunnossa veteraani narttu, hyvälinjainen pää, purenta ok, hyväasentoinen 
kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Erittäin hyvin kulmautunut etuosa, hyvät 
takakulmaukset, voimakas rintakehä. Vielä tarmokkaat liikkeet.
VET ERI1 ROP-VET

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET 

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Monroe FI21665/17
Urosmainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, pää saisi olla jalompi, riittävä kaula, hyvä 
ylälinja ja hännän kiinnitys, hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa. Hyvin 
kehittynyt rintakehä, tarvitsee näyttelykoulutusta. Vielä epätasapainoiset liikkeet.
JUN EH2

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Vielä hyvin nuori uros, korkearaajaiselta vaikuttava, mutta hyvät mittasuhteet, urosmainen 
pää ja ilme, purenta ok. Hyvä kaula ja ylälinja ja hännän kiinnitys. Vielä kehittymätön 
rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vielä kovin pentumaiset liikkeet.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Euro Power King Of The World FI17816/17
Urosmainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hieman pitkärunkoinen, urosmainen pää, 
purenta ok. Hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. 
Hyvin kehittynyt rintakehä, hieman pitkä lanneosa, liikkuu hyvin.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI NORD VASERT

Smalltall’s Heart Melt FI14287/17
Urosmainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvä luusto, urosmainen pää, purenta ok, 
hieman löysät huulet. Riittävä kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, valitettavasti koira ontuu tänään, mistä syystä liikkeitä ei voida arvostella 
tänään.
NUO EVA

AVOINLUOKKA

Chill Giant’s Cognac Hennessy FI46281/16
Urosmainen, vahva luusto, urosmainen pää, hieman löysät huulet, hyväasentoinen kaula. 
Hyvä ylälinja, hieman alhainen hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvin 
kehittynyt rintakehä. Hännän kanto saisi liikkeessä olla parempi.



AVO ERI1 SA PU3 VASERT

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Urosmainen, voimakas, mutta tyylikäs, vahva luusto, hyvät mittasuhteet, urosmainen pää 
ja ilme, purenta ok. Hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Erittäin hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, voimakas rintakehä. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 NORD SERTI ROP

Red Rublev Nietzsche FI56155/15
Urosmainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyväilmeinen pää, purenta ok, riittävä kaula, 
hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa, hyvin 
kehittynyt rintakehä, hieman tuhdissa kunnossa. Liikkuu hyvin.
VAL ERI2 SA PU4

NARTUT

JUNIRILUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Narttumainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet, hyväilmeinen pää, purenta 
ok, hyväasentoinen kaula. Hyvä ylälinja, hännän kiinnitys, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa. Liikkuu hyvin, vielä löysyyttä etuliikkeessä.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI NORD SERTI VSP

Kiamar Foxy Lady FI25438/17
Narttumainen, hieman pitkä runko, hyväilmeinen pää, purenta ok, hyväasetoinen kaula. 
Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt rintakehä. Tänään hieman lihavassa kunnossa, vielä hieman tasapainottomat 
etuliikkeet.
JUN ERI2

Samuraiwood’s Olga Kurylenko FI45527/17
Narttumainen, hieman pitkärunkoinen, kehitysvaiheessa, narttumainen pää ja ilme, 
purenta ok. Hyväasentoinen kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. 
Rintakehä kehittymässä vielä. Vielä tosi tasapainottomat takaliikkeet.
JUN ERI3

AVOINLUOKKA

Love-Dane’s Kiss Me Quick FI38433/16
AVO POISSA

Red Rublev No Doubt FI56150/15
Narttumainen, hyvät mittasuhteet, hyväilmeinen pää, purenta ok, kaunis ylälinja. 
Hyväasentoinen häntä, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvin kehittynyt 
rintakehä. Valitettavasti koira ontuu tänään, eikä liikkeitä voida arvostella.
AVO EVA



VALIOLUOKKA

Edendane’s Bright Like Diamond FI55365/15
VAL POISSA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Erinomainen tyyppi, narttumainen, hyvälinjainen pää, hyvä ilme, purenta ok, erittäin hyvä 
ylälinja, hännän kiinnitys. Hieman pysty lapa, erittäin hyvin kulmautunut takaa, hyvin 
kehittynyt rintakehä, värin pitäisi olla puhtaampi. Liikkuu, esiintyy hyvin.
VAL ERI1 SA PN2 NORD VASERT

Red Rublev Being Me FI16480/15
Hieman pitkärunkoinen, narttumainen, hyväilmeinen pää, purenta ok, hyvä ylälinja, hännän
kiinnitys. Erittäin hyvin kulmautunut etuosa, hyvät takakulmaukset, syvä pitkä rintakehä, 
tänään hieman lihavassa kunnossa. Vahvat liikkeet, hieman löysyyttä etuliikkeessä.
VAL ERI2


