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Sininen

NARTUT

VALIOLUOKKA

Anselmi FI45501/14
4-vuotias narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hieman kapea kallo, ei ihan suora kuononselkä, 
purenta ok, mutta hammasrivi voisi olla tasaisempi. Normaalit kulmaukset edessä, riittävä 
runko, toivoisin selvemmän polvikulman. Liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta kauttaaltaan 
kapeasti, hyvä käytös.
VAL EH1

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Mi’havana Mr Charming FI52715/17
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
17 kk, hyvänkokoinen, ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, vahva kallo, kuononselkä ei 
ihan suora, niukka purenta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, ikäisekseen hyvä runko, 
hyvä selkä ja lantio. Liikkuu joustavalla, tehokkaalla askeleella, miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA

AVOINLUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
7-vuotias, hyväkokoinen hieman levoton uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät 
yhdensuuntaiset linjat päässä, vaaleat silmät häiritsee ilmettä. Hyvin kulmautunut edestä 
ja takaa, hyvä selkä ja lantio, sopiva raajaluusto. Järkyttävän pitkät kynnet takakäpälissä. 
Liikkuu tasapainoisesti, karva voisi olla kiiltävämpi.
AVO EH1

Grande Gremin’s I Hare To Dance FI36301/16
2-vuotias, hyvänkokoinen uros, hyvät, yhdensuuntaiset linjat päässä, purenta ok. 
Normaalit kulmaukset edessä ja takana, hyvämuotoinen rintakehä. Hieman pitkä 



lanneosa, sopiva raajaluusto. Liikkuu lyhyellä askeleella ja venyy liikkeessä liian pitkäksi, 
hieman levoton käytös.
AVO EH2

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
2-vuotias, kaunis, ylväs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät linjat päässä, kauniit silmät, 
purenta ok, runsaat huulet. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen 
eturinta, hyvärintakehän muoto ja pituus. Hyvä raajaluusto, erinomaiset käpälät, hyvä 
karvapeite, erinomainen lihaskunto. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla. 
Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

Genedda Égoïste FI55763/14
3-vuotias, ryhdikäs uros, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, tiiviit luomet, purenta ok, 
turhan löysät huulet. Hyvin asettunut lapa, mutta pysty olkavarsi, hyvä rintakehän muoto, 
jyrkkä lantio. Sopiva raajaluusto, tippuu eteenpäin liikkeessä ja köyristää selkää. Liikkuu 
hieman laiskasti.
VAL EH2

Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
VAL POISSA

NARTUT

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Helleborine FI29437/15
3-vuotias narttu, jolla hyvät mittasuhteet (korkeus / pituus). Hyvät raajat päässä, purenta 
ok, turhan löysät luomet, turhan löysät huulet. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 
takaa, hyvä runko, selkä ja luusto, hyvä raajaluusto. Liikkuu tasapainoisesti, mutta tippuu 
hieman eteenpäin, rauhallinen käytös.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
6-vuotias, elegantti, ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, erinomaiset yhdensuuntaiset 
linjat päässä, kauniit silmät, purenta ok. Hyvin asettunut lapa, hieman pysty olkavarsi, hyvä
runko, selkä ja lantio. Erinomainen lihaskunto, liikkuu tasapainoisesti pitkällä askeleella, 
miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

VETERAANILUOKKA

Grand Oak’s Scarlett O’Hara FI22372/10
8,5-vuotias, ryhdikäs leidi, jolla aivan hurmaava ilme, hyvät päänlinjat, purenta ok. Kaunis 
ylälinja, hyvä runko, selkä ja lantio, hyvä raajaluusto. Liikkuu ylväästi hyvällä askelmitalla, 
erinomainen lihaskunto.



VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

Keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
8 kk, kaunis, tasapainoinen narttupentu, erinomaiset yhdensuuntaiset linjat päässä, 
hurmaava ilme, purenta ok. Tasapainoisesti kulmautunut, ikäisekseen erinomainen runko, 
erinomainen raajaluusto, hyvät käpälät, liikkuu joustavalla tyylikkäällä askeleella, lupaava 
pentu.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
17 kk, hyväkokoinen, ryhdikäs uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset 
linjat päässä, kaunis ilme, hyvä maski, purenta ok, turhan paljon huulia, turhan avoimet 
luomet. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko ja raajaluusto, eriomaiset käpälät. 
Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta löysät kyynärpäät ja köyristää selkää liikkeessä, 
miellyttävä käytös.
JUN EH2

Samuraiwood’s Paavo Pesusieni FI48397/17
Kohta vuoden ikäinen, ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat 
päässä, hyvin asettuneet korvat, hyvä maski, turhan löysät silmäluomet, purenta ok, isot 
valkoiset hampaat, runsaat huulet. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, ikäisekseen hyvä 
runko, hyvä selkä ja lantio. Liikkuu joustavalla, tasapainoisella askeleella, miellyttävä 
käytös.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

AVOINLUOKKA

Red Rublev A Hard Day’s Night FI38471/16
2-vuotias, vahvarakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat 
päässä, turhan avoimet luomet, purenta ok, runsaat huulet. Erinomaisesti kulmautunut 
edestä ja takaa, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvä selkä ja lantio, erinomaiset 
käpälät. Liikkuu joustavalla askeleella, hieman löysä kyynärpää, miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT VACA

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16



2,5-vuotias, vahva, ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat 
päässä, hyvät korvat, hyvä maski, purenta ok. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, 
erinomainen eturinta, oikeamuotoinen rintakehä, hyvä selkä ja lantio, hyvät käpälät. 
Liikkuu ylväästi, hyvällä askelmitalla, tasapainoinen kokonaisuus, erinomainen lihaskunto.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

Euro Power James Bond FI20904/16
2-vuotis, tyylikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, erinomaiset päänlinjat, hyvät korvat, kauniit
silmät, purenta ok. Hyvin asettunut lapa, mutta pysty olkavarsi, puutteellinen eturinta, hyvä
runko, hyvä selkä ja lantio. Raajojen karvattomuus häiritsee, liikkuu hyvällä askelmitalla, 
mutta tippuu hieman eteenpäin liikkeessä, miellyttävä käytös.
VAL EH3

Samuraiwood’s Kovalchuk FI31237/15
3-vuotias, vahvarakenteinen uros, joka valitettavasti tänään esitetään liian pulskassa 
kunnossa. Hyvät linjat päässä, kauniit silmät, purenta ok, löysät huulet. Erinomaiset 
kulmaukset edessä ja takana, erinomainen eturinta, hyvä rintakehän muoto, vahva luusto. 
Liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä käytös.
VAL ERI2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Japanese Whispers FI46016/17
11 kk, superfeminiininen, ryhdikäs narttu, hyvät linjat päässä, hyvät silmät, purenta ok. 
Kaulan kaari voisi olla kauniimpi, pysty olkavarsi, vielä hyvin köyhä eturinta, 
oikeamuotoinen rintakehä. Hyvä selkä ja lantio, riittävä raajaluusto, vielä kauttaaltaan 
kapea. Liikkuu joustavalla, tasapainoisella askeleella, miellyttävä käytös.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Great-Body’s Now And Forever Tiger Princess FI33281/16
2-vuotias, feminiininen, hyvin kevyt narttu, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, purenta 
ok, hento kaula. Avoimesti kulmautunut edestä ja takaa, riittävä rintakehä, hento luusto. 
Liikkuu hyvällä, tehottomalla askeleella ja köyristää selkää hieman.
AVO H

Samuraiwood’s Kismet Choco FI31233/15
3-vuotias, tasapainoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, hyvin asettuneet 
korvat, purenta ok, hyvä maski. Kaunis kaulankaari, hyvä runko ja raajaluusto, hyvät 
käpälät. Liikkuu pitkällä joustavalla askeleella, tasapainoinen.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP

VALIOLUOKKA

Red Rublev Lollipop FI38406/13
5-vuotias, sopusuhtainen narttu, hyvä kallo, ei ihan suora kuononselkä, purenta ok, 
hieman löysät luomet. Avoimesti mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 



runko, hyvät käpälät. Liikkuu kevyesti riittävällä askelpituudella, hyvin ahdas takaa, 
miellyttävä käytös.
VAL EH1


