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Musta / harlekiini

UROKSET

VETERAANILUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
Hyvässä kunnossa esitetty kevytrakenteinen uros, oikealinjainen pää, hieman vaaleat 
silmät, ilmavat korvat, hieman kevyt luusto. Kaunis kaula ja säkä, kovin niukasti 
kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa, riittävä runko. Liikkuu löysästi edestä, taipumusta
peitsata, hyvä väri ja luonne, hyvin elegantti tyylikäs kokonaisuus.
VET ERI1 ROP-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Catapha’s Girl Of Genius FI32085/18
Elegantti hieman kevytrakenteinen narttu, oikealinjainen pää, jossa voisi olla pituutta 
kuono-osassa, riittävä luusto. Kaunis kaula ja ylälinja, hieman niukasti kulmautunut edestä,
paremmin takaa, eturinta ja runko luonnollisesti kehitysvaiheessa. Liikkuu riittävällä 
askelmitalla, karva ei tänään parhaimmillaan, miellyttävä luonne.
JUN ERI1

AVOINLUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
Sopivan kokoinen elegantti, pitkä linjakas pää, jossa loiva otsapenger, erinomainen ilme, 
hyvät korvat, hyvä luusto. Kaunis kaula, hieman etuasentoinen lapa, muuten riittävät 
kulmaukset, riittävä eturinta, sopiva runko joka voisi olla lanneosaltaan lyhyempi, 
ryhdikkäät tasapainoiset liikkeet, jotka ovat hieman takakorkeat. Toivoisin puhtaamman 
pohjavärin, muutama harmaa läiskä, erinomainen luonne ja esiintyminen.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

VALIOLUOKKA

Genedda Gâteau D’anniversaire FI48182/16
Elegantti narttu, kaunislinjainen pää, erinomainen huulilinja, hieman loiva otsapenger, 
silmät voisivat olla tummemmat. Sopiva luusto, kaunis kaula, hyvä säkä, hyvät käpälät, 
niukemmin kulmautunut edestä kuin takaa. Riittävä eturinta, sopiva runko, mutta hieman 
pitkä lanneosa. Liikkuu löysästi edestä, riittävällä askelmitalla sivusta, hyvä karva, väri ja 
luonne.
VAL ERI1 SA PN2



Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Stallonen FI33398/18
Mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin kehittynyt uros, voimakas uroksen pää, jossa riittävä 
pituus, aavistuksen pyöreä kallo-osa, hieman avoimet silmät. Sopiva kaula, hyvä luusto, 
hieman niukasti kulmautunut olkavarsi, lupaava eturinta ja runko, riittävät takakulmat, 
tasapainoiset nuoren koiran liikkeet, erityisesti sivusta. Hyvä karva, väri ja luonne.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Catapha’s Gold Ferrari FI46882/14
Mittasuhteiltaan oikea, turhan kevyt rakenteinen uros, riittävän pitkä kovin kapea pää, 
toivoisin huulia, voimakkaat otsaluut, kapea alaleuka, hyvä kaula, ylälinja seistessä. Kevyt 
luusto, niukat kulmaukset ja kauttaaltaan kovin kapea. Kevyet liikkeet, koirasta puuttuu 
rodulta vaadittu vahvuus, vaikka eleganssia onkin, sukupuolileima on puutteellinen. 
Erinomainen väri, ystävällinen luonne.
AVO T

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Señorita FI33404/18
Kookas vahva mittasuhteiltaan erinomainen juniori, voimakas nartun pää, jossa riittävä 
pituus, hyvä huulilinja. Kaunis kaula ja ylälinja, hieman avoimet silmät, vahva luusto. 
Tasapainoiset kulmaukset, riittävä eturinta, tilava runko, tasapainoiset liikkeet, karva ei 
parhaimmillaan tänään, riittävä maski, erinomainen luonne.
JUN ERI1 SA PN4

Edendane’s Helen Sweetstory FI34012/18
JUN POISSA

Max’s Great Back In Black FI45315/18
Pienehkö elegantti juniori, jolla hyvät mittasuhteet, oikealinjainen vielä kevyt nartun pää, 
hyvä kaula. Hieman kevyt luusto, vielä etuasentoinen lapa, lupaava runko, normaalisti 
kulmautunut takaa. Sujuvat pitkät sivuliikkeet, hieman ylöskiinnittynyt häntä, valitettavasti 
ei anna tänään koskea.
JUN EVA

NUORTENLUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
Vahva hyvin kehittynyt narttu, riittävä pään pituus, kauniit pään linjat, hieman loiva 
otsapenger ja vaaleat silmät. Kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto, hieman niukasti 



kulmautunut olkavarsi, hyvin kulmautunut, tilava runko. Tasapainoiset liikkeet, hieman 
vaalea fawn-väri, miellyttävä luonne ja esiintyminen.
NUO ERI2 SA PN2 VASERT

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Mittasuhteiltaan erinomainen tyylikäs narttu, miellyttävä nartun pää, kaunis huulilinja, hyvä 
ilme, aavistuksen pyöreä otsa. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto, riittävästi kulmatunut 
edestä, erinomaisesti takaa, taipumus kääntää etukäpäliä sisäänpäin, erinomainen 
eturinta ja runko ikäisekseen. Pitkät tasapainoiset liikkeet, erinomainen väri, turkki ja 
luonne.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP-4

VETERAANILUOKKA

Alder Glade’s Lawella FI29950/11
Charmikas 8 v mummo, vahva nartun pää, hieman ilmavat korvat, kaunis kaula ja ylälinja, 
erinomaiset mittasuhteet. Tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, liikkuu pitkällä 
askeleella, vaikka toki ikä näkyy seistessään. Kaunis koira, erinomainen luonne.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET BIS-3-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Alder Glade’s
3 yhdistelmää, ryhmä eriomaisen tyyppisiä doggeja, veteraanista junnuun. Miellyttävät 
pää, tasapainoiset rakenteet, hyvät vahvuudet. Miellyttävät luonteet, jos jotain saisi toivoa, 
toivoisin osalle syvemmän fawn-värin, hyvää työtä.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV.

Sininen
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