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Sininen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s I M Your Lovejoy FI36303/16
3-vuotias, hyvän kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat 
päässä, oikean muotoiset silmät, purenta ok, turhan löysät huulet. Hyvin asettunut lapa, 
mutta liian pysty olkavarsi, hyvä rintakehän muoto ja pituus, hieman jyrkkä lantio, sopiva 
raajaluusto, erinomaiset käpälät. Liikkuu lyhyellä tehottomalla askeleella pystyn olkavarren
takia ja takaraajat jää rungon alle jyrkän lantion takia.
AVO EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Àmour FI29266/18
1-vuotias, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä,
riittävä otsapenger, kulmakaaret voisivat olla selvemmät, purenta ok. Hyvin asettunut lapa,
mutta pysty olkavarsi, vielä köyhä eturinta. Hyvä selkä ja lantio, hieman pitkä lanneosa, 
hyvin kulmautunut takaa, sopiva raajaluusto, erinomaiset käpälät. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella, vielä kapea edestä ja takaa.
JUN ERI1

Genedda Le Chien FI29268/18
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Jewel Of Blue Diamonds FI44394/17
15 kk, narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, päänlinjat voisivat olla enemmän 
yhdensuuntaiset, kallo saa vielä vahvistua ja kuono-osa täyttyä, purenta ok, turhan löysät 
huulet. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, lupaava eturinta, ikäisekseen hyvä runko, 
sopiva raajaluusto, erinomaiset käpälät. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla, 
miellyttävä luonne.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI NORDSERTI ROP

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Hello Kitty FI32321/16
3-vuotias narttu, yleisvaikutelmaa häiritsee pehmeä selkä seistessä ja liikkeessä. Hyvät 
linjat päässä, oikean muotoiset, mutta liian vaaleat silmät, purenta ok, hyvin asettunut 
lapa, kaunis kaulan kaari, pysty olkavarsi, oikean muotoinen rintakehä. Sopiva raajaluusto,



karva voisi olla tiheämpi ja kiiltävämpi, nyt vähän kuiva. Liikkuu riittävällä askelpituudella, 
mutta kyynär hyvin löysä, miellyttävä luonne.
VAL EH2

Via Grano’s Unagradable Sorpresa FI44476/16
2,5 v, vahva rakenteinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät päänlinjat, avonaiset 
luomet häiritsevät ilmettä, purenta ok. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 
eturinta, hyvä rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, hyvä raajaluusto, hyvät käpälät. 
Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta hieman ahdas takaa, toivoisin paremman 
lihaskunnon.
VAL ERI1 SA PN2 NORD VASERT

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Stallone FI33398/18
11 kk, hyvän kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, 
oikean muotoiset silmät, purenta ok. Hyvin asettunut lapa, mutta liian pysty olkavarsi, 
selkälinjan pitäisi tasaantua, hieman jyrkkä lantio, sopiva raajaluusto, hyvät käpälät, hyvä 
kiiltävä karva. Liikkuu tasapainoisesti, mutta askel voisi olla pidempi, miellyttävä luonne.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Red Rublev Jetsetter FI46019/17
1v 9 kk, hyvän kokoinen ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset 
linjat päässä, hieman avonaiset luomet, purenta ok, hyvä maski. Hyvin kulmautunut 
edestä, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio, sopiva raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla, 
hieman ahdas takaa, miellyttävä luonne.
NUO ERI1 SA PU3 VASERT

AVOINLUOKKA

Kiamar Finding Nemo FI25437/17
2-vuotias, ryhdikäs tyylikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät linjat päässä, sopiva 
otsapenger, oikean muotoiset tummat silmät, hyvä maski, kuononselkä ei ihan suora, 
purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehän muoto, sopiva raajaluusto,
hyvä kiiltävä karva. Liikkuu joustavalla riittävän pitkällä askeleella, miellyttävä luonne.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI NORD VASERT

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16



3-vuotias, voimakas, ylväs, mutta silti tyylikäs uros, erinomaiset yhdensuuntaiset linjat 
päässä, oikean muotoiset tummat silmät, hyvä maski, purenta ok. Kaunis kaulan kaari, 
erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen eturinta ja rintakehän muoto, hyvä
selkä ja lantio, hyvä raajaluusto. Liikkuu joustavalla pitkällä askeleella, erinomainen 
lihaskunto, miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PU1 NORD SERTI ROP RYP-4

Nordlandia Danes Pagasus SE50183/2016
2-vuotias, vahva rakenteinen ylväs uros, jolla hyvät mittasuhteet, mutta esitetään tänään 
liian pulskassa kunnossa. Hyvät päänlinjat, hyvä maski, purenta ok, turhan löysät huulet. 
Hyvin asettunut lapa, mutta pysty olkavarsi, hyvä rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, 
sopiva raajaluusto, hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askelmitalla sivulta, mutta hyvin ahdas 
takaa, miellyttävä luonne.
VAL ERI2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Helen Sweetstory FI34012/18
11 kk, feminiininen tasapainoinen narttu, jolla lupaavat mittasuhteet, hyvät 
yhdensuuntaiset linjat päässä, hyvä maski, purenta ok. Hyvin asettunut lapa, riittävä viisto 
olkavarsi, lupaava eturinta, oikean muotoinen rintakehä, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio, 
sopiva raajaluusto, erinomaiset käpälät. Liikkuu tasapainoisesti vielä hieman löysä kyyner, 
miellyttävä luonne.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

Euro Power Lilliputti FI32611/18
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Red Rublev Just Me FI46015/17
1 v 9 kk, narttu, jolla hyvät mittasuhteet, feminiininen pää, hyvät yhdensuuntaiset linjat, 
oikeanmuotoiset silmät, hyvä maski, purenta ok, turhan löysät huulet. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, oikean muotoinen rintakehä, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, karva ei 
edukseen tänään ja koira kauttaaltaan löysässä kunnossa. Liikkuu korkealla etuaskeleella 
ja laiskasti takaa, ei oikein viihdy kehässä tänään.
NUO EH2

Riverside Tail’s Adelie FI50641/17
1v 7 kk, tasapainoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä,
riittävä otsapenger, oikean muotoiset tummat silmät, maski ok, purenta ok. Hieman pysty 
lapa, mutta hyvä viisto olkavarsi, riittävä eturinta, oikean muotinen rintakehä, hyvä selkä, 
hieman jyrkkä lantio, sopiva luusto, hyvä kiiltävä karva. Liikkuu tasapainoisesti pitkällä 
joustavalla askeleella.
NUO ERI1 SA PN4 VASERT

AVOINLUOKKA



Kiamar Foxy Lady FI25438/17
2 v 2 kk, tyylikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, feminiininen pää, erinomaiset 
yhdensuuntaiset linjat, kaunis ilme, hyvä maski, purenta ok, kaunis kaulan kaari. 
Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehän muoto ja pituus, hyvä selkä ja 
lantio, kääntää etukäpäliä aika voimakkaasti sisäänpäin seistessä, liikkuu sivulta hyvällä 
askelpituudella, mutta aika löysä kyyner, päivän palkinto johtuu etukäpälien asennosta.
AVO H

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
3,5 v, tyylikäs narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, feminiininen pää, hyvät 
yhdensuuntaiset linjat, purenta ok. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 
rintakehän muoto, hyvä selkeä lantio, sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu sujuvasti 
pitkällä askeleella, kantaa itsensä hyvin, miellyttävä luonne.
VAL ERI2 SA PN2 NORD VASERT

Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
3,5 v, tyylikäs, ryhdikäs, narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, oikeanmuotoiset 
silmät, hyvä maski, hyvät silmät, kaunis kaulan kaari. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvä runko, sopiva luusto, hyvä karva. Liikkuu vapaalla askeleella tasapainoisesti, 
miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT VSP

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Masquel Dorado RKF5099808
13 kk, hyvän kokoinen, mutta aivan liian laiha, pää saisi olla kauttaaltaan tyylikkäämpi, 
hieman avoimet luomet, purenta ok, turhan löysät huulet. Hyvin asettunut lapa, mutta 
pysty olkavarsi, vielä köyhä eturinta, oikean muotoinen rintakehä, hyvä raajaluusto, 
käpälät saisi olla tiiviimmät. Liikkuu pitkällä askeleella, vielä hyvin ahdas takaa ja 
epävakaa kinner, päivän palkinto johtuu kunnosta.
JUN H

NUORTENLUOKKA

Genedda Haut Les Mains FI38163/17
23 kk, hyvän kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, mutta esitetään aivan liian laihassa 
kunnossa, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, purenta ok, kaunis kaulan kaari, mutta 
kaula voisi olla lihaksikkaampi. Hyvin asettunut lapa, pysty olkavarsi, köyhä eturinta, hyvä 
selkeä lantio, toivoisin leveämpää reittä ja kokoon vahvempaa luustoa. Liikkuu joustavasti 
askeleella, hyvin tyylikkäästi, tarvitsee kauttaaltaan lisää massaa, voimaa ja lihaksia.
NUO H



AVOINLUOKKA

Goldgirls Ergon FI23877/15
4 v, ryhdikäs vahva rakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, pää voisi olla hieman 
tyylikkäämpi ja kuivempi, hieman avonaiset luomet, purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä 
ja takaa, erinomainen rungon volyymi, hyvä luusto, hyvä selkeä lantio, liikkuu hyvällä 
askelmitalla, kantaa itsensä hyvin, miellyttävä luonne.
AVO EH1

Rangoon Von Der Domaine Hohlenfels FI39149/17
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
3 v, kaunis ylväs uros, jolla erinomainen ryhti, mutta mittasuhteiltaan hivenen pitkä, vahva 
kaula, hyvä yhdensuuntaisuus päässä, purenta ok, turhan löysät huulet. Erinomaisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, komea eturinta, hyvä selkeä lantio, kokoon sopiva luusto, 
kiiltävä karva. Liikkuu vapaalla askeleella, mitä kehä antaa myöden, miellyttävä luonne.
VAL ERI1 SA PU1 NORD SERT ROP

Doggimainen Jussarön Vartija FI39029/16
2,5 v, hyvä kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, keltaiset silmät tekevät vieraan ilmeen, 
purenta ok, turhan löysät huulet. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, selkä ja 
lantio, väri saisi olla syvempi musta, sopiva luusto. Liikkuu vapaalla askeleella, hieman 
ahtaasti takaa, miellyttävä luonne.
VAL EH

Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
5 v, voimakas rakenteinen ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät linjat päässä, 
hieman avonaiset luomet, purenta ok, mutta etuhampaat hyvin kuluneet. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, kokoon sopiva luusto, riittävä karva. Liikkuu 
hyvällä askelmitalla, tasapainoisesti ja tyylikkäästi, miellyttävä luonne.
VAL ERI2 SA PU2 NORD VASERT

Happy Harlekin’s Bill FI55677/13
5 v, ryhdikäs uros, joka antaa hieman pitkän vaikutelman, hyvät yhdensuuntaiset linjat pää
/ kallo, kuono-osa saisi olla vahvempi, purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, sopiva luusto, hyvä kiiltävä karva. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella mitä kehä antaa myöden, miellyttävä luonne.
VAL ERI3

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
2 v 2 kk, ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, sopiva otsapenger, kuonon 
selkä ei ihan suora, purenta ok, mutta hammasrivi ei ihan tasainen (todistus on). Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, selvä eturinta, hyvä runko, hieman jyrkkä lantio, kokoon 
sopiva luusto. Liikkuu sujuvasti ja tasapainoisesti hyvällä askelpituudella.
VAL ERI4



NARTUT

JUNIORILUOKKA

Goldgirls Freija FI26821/18
JUN POISSA

Happy Harlekin’s The Wonder Of You FI39456/18
10 kk, feminiininen tyylikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät linjat päässä, oikean 
muotoiset silmät, purenta ok. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, ikäisekseen erinomainen
runko, sopiva luusto. Liikkuu tasapainoisesti, kantaa itsensä hyvin, valitettavasti 
palkintosija värin takia.
JUN EH1

Rosestaräs Fedora FI37391/18
11 kk, vielä hyvin pentumainen narttu, kauttaaltaan vielä kapea, oikean muotoiset silmät, 
toivoisin enemmän yhdensuuntaisuutta päässä, purenta ok. Hyvin asettunut lapa, mutta 
pysty olkavarsi, vielä kapea runko, hieman jyrkkä lantio, sopiva luusto. Liikkuu edestä 
riittävällä askeleella, mutta takaraajat jäävät rungon alle, jyrkän lantion takia, miellyttävä 
luonne.
JUN H

NUORTENLUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
22 kk, feminiinen narttu, joka antaa hieman pitkän vaikutelman, hyvät yhdensuuntaiset 
linjat, kaunis ilme, purenta ok. Pysty lapa, oikean muotoinen rintakehä, lanneosa turhan 
pitkä ja hieman jyrkkä lantio, kokoon sopiva luusto. Erinomaiset käpälät, väri saisi olla 
puhtaampi, toivoisin kiinteämpää lihasmassaa. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta 
tippuu eteenpäin liikkeessä, miellyttävä luonne.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Davina Jolly Coeúr FI55842/16
AVO POISSA

Happy Harlekin’s Connie Corleone FI54829/16
2,5 v, feminiinen ryhdikäs narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, erinomaiset 
yhdensuuntaiset linjat päässä, purenta ok. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä
runko, erinomainen selkälinja ja lantio, kiiltävä karva. Liikkuu vapaalla askeleella, kantaa 
itsensä hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI NORD SERTI VSP

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
2,5 v, feminiininen narttu, joka seistessä antaa hieman takakorkean vaikutelman, kauniit 
linjat päässä, purenta ok, hyvin asettunut lapa, olkavarsi voisi olla pidempi. Hyvä 
rintakehän muoto, turhan pitkä lanneosa, hieman jyrkkä, sopiva luusto. Liikkuu hieman 
laiskasti, mutta riittävällä askelpituudella edestä, takaraajat jää rungon alle, jyrkän lantion 
takia.



AVO EH2

VALIOLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
2 v, feminiininen ryhdikäs narttu, hyvät päänlinjat, oikean muotoiset silmät, purenta ok, 
kaunis kaulan kaari. Hyvät kulmaukset edessä ja takana, oikean rintakehän muoto, 
hieman pitkä lanneosa, kokoon sopiva luusto, erinomaiset käpälät. Liikkuu sujuvasti 
pitkällä tyylikkäällä askeleella.
VAL ERI1 SA PN2 NORD VASERT

Genedda Gåteau D’anniversaire FI48182/16
2,5 v, hyvän kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset linjat päässä, 
hieman vaaleat silmät, purenta ok, kaula voisi olla lihaksikkaampi, oikean muotoinen 
rintakehä, hieman pehmeyttä selässä, toivoisin leveämpää reittä, sopiva luusto. Liikkuu 
tasapainoisesti, mutta lihaskunto voisi olla kiinteämpi, miellyttävä luonne.
VAL EH3

Happy Harlekin’s Mary Corleone FI54831/16
VAL POISSA

Vintage Hoppingham Royal De Allure Avilana FI11355/18
2,5 v, hyvän kokoinen narttu, joka valitettavasti esitetään hyvin löysässä kunnossa. Pää 
voisi kauttaaltaan olla pidempi ja eleganttisempi, purenta ok. Hyvin asettunut lapa, mutta 
pysty olkavarsi, oikean muotoinen rintakehä, hyvä selkeä lantio, hyvä luusto. Liikkuu 
hyvällä askelmitalla, miellyttävä luonne.
VAL ERI2 SA PN3

VETERAANILUOKKA

Bonel Camilla FI19083/11
8,5 v, charmikas rouva, joka edelleen on hyvin tyylikäs, kauniit linjat päässä, purenta ja 
hampaat ok. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, ikäisekseen erinomainen 
ylälinja, sopiva luusto, ikäisekseen erinomainen lihaskunto. Liikkuu tasapainoisesti silloin 
kun viitsii, erinomaisesti omanarvonsa tunteva.
VAL ERI2

Perfect Sunshine Fies Felices FI56020/10
8,5 v, tyylikäs vanha rouva, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät päänlinjat, purenta ok, 
hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä rungon volyymi, joskin hieman pyöreässä 
kunnossa, sopiva luusto. Liikkuu kevyesti ja iloisesti, rauhallinen luonne.
VAL ERI1 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Happy Harlekin’s
Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä. Koko ja ryhti on yhtenäistä kaikilla, kaikilla 
miellyttävät luonteet, selvät sukupuolileimat. Perusanatomia hyvin kunnossa, neuvo 
eteenpäin on, että mittasuhteet eivät saisi pidentyä.
KASV1 KP ROP-KASV.


