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Sininen

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Keto-Orvokki FI33556/18
Erittäin hyvän tyyppinen, oikean rungon pituuden ja raajakorkeuden omaava narttu, jolle 
on hyvä ylälinja. Rintakehän tulee vielä syventyä, hyvä kaula, hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset pään linjat, korvat saisivat olla pään myönteisemmät, hieman avoimet 
luomet, leikkaava purenta, turhan riippuvat suupielet. Hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin, 
saisi käyttäytyä rohkeammin.
JUN EH1

VALIOLUOKKA

Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Tyypiltään erinomainen 3 v narttu, jolla on hyvä rungon pituus ja korkeus, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä luusto, tiiviit hyvin kaareutuneet käpälät. Hyvä kaula, hyvä pään pituus, 
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, leikkaava purenta. Hyvä karvan 
laatu, liikkuu erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Jättiläisen Neuvo Roihunpoika FI53627/18
Suurikokoinen mantteliväritteinen uros, jolla hyvä koko, oikea raajakorkeus, hyvä luuston 
vahvuus. Eturinta vielä kehittymätön, hyvä pään pituus, pitkä loiva otsapenger, korvat 
saisivat olla pään myönteisemmät, leikkaava purenta, kuono-osa saisi olla vahvempi. Hyvä
mantteli väritys, saisi käyttäytyä rohkeammin, koiran takaliikkeitä ei voi arvostella.
JUN EVA

Lavisstyle Ps Shining Helios FI53074/18
1 v, tyypiltään erinomainen uros, jolla hyvä koko, oikea rungon pituus ja raajakorkeus, 
hieman jyrkkä lantio, sopiva luusto vahvuus, tiiviit käpälät. Hyvä pään pituus, pitkä loiva 
otsapenger, korvat saisivat asettua pään myöntäisemmin, leikkaava purenta, suupielet 
saisivat olla tiiviimmät. Oikea karvan laatu, musta väritys, liikkuu hyvin.
JUN ERI1



NUORTENLUOKKA

Hainaron Beatbox Rocker FI27491/18
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Coladan Lemminkäinen FI18027/18
AVO POISSA

Hoppingham’s Take Me To Your Heart FI36319/17
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Erinomainen, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros, jolla sopiva luuston vahvuus, 
tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät. Hyvä pään pituus, loiva otsapenger, oikea-
asentoiset korvat, leikkaava purenta, hyvät huulet. Hyvä tiivis karva, musta väritys, liikkuu 
tasapainoisesti.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

VETERAANILUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
8,5 vuotias veteraaniuros, jolla on hyvä rungon pituus, sopiva raajakorkeus ja kulmaukset. 
Hyvä kaula, pää voisi olla hieman pidempi, yhdensuuntaiset pään linjat, oikeanlainen 
otsapenger, korvien tulisi olla pään myönteisemmät. Hyvä karvan laatu, musta väritys, 
koiran liikkuminen ajoittain epävakaata, käyttäytyy rauhallisesti.
VET EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Catapha’s Hunter Of Love FI52968/18
Tyypiltään erinomainen nuori narttu, jolla hyvä rungon pituus, raajakorkeus ja 
tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja, eturintaa ja alalinjan tulee vielä kehittyä, hyvä 
kaula. Hyvä nartun ilme, yhdensuuntaiset pään linjat, loiva otsapenger, korvat saisivat olla 
pää myönteisemmät, leikkaava purenta. Hyvä karvan laatu, musta väritys, liikkuu ja 
käyttäytyy hyvin.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Coladan Lumra FI21101/18
1 v 9 kk, hyvänkokoinen narttu, erittäin hyväntyyppinen, hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset 
edessä, niukahkot takaa, hyvä kaula. Hyvä pään pituus, oikeanlainen otsapenger, korvat 
saisivat olla pään myönteisemmät, leikkaava purenta. Valitettavasti P1:t ylhäältä puuttuu. 
Hyvä turkin laatu, liikkuu ja käyttäytyy hyvin.



NUO HYL

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Lycopodium Clavatum FI16253/17
Tyypiltään erinomainen 2,5 v narttu, jolla hyvä rungon vahvuus ja pituus, sopiva luuston 
vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, hyvät tiiviit käpälät. Hyvä kaula, hyvä pään pituus ja 
linjat, hyvä otsapenger, leikkaava purenta, korvat saisivat olla pään myönteisemmät. Hyvä 
tiivis karva, liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP

Tiffany With Red Ribbon PKR.II-130896
AVO POISSA

Windkind Atomic Kitten FI42024/17
Tyypiltään erinomainen, hyvänkokoinen 2 v narttu, jolla oikea rungon pituus ja 
raajakorkeus, sopiva luuston vahvuus, hyvä ylälinja, alalinjan tulee vielä kehittyä, hyvä 
kaula. Yhdensuuntaiset pään linjat, leikkaava purenta. Mantteli väritys, jossa valkoinen 
saisi olla pilkuttomampaa, liikkuu erinomaisesti, käyttäytyy rauhallisesti.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT

VALIOLUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
Tyypiltään erinomainen 2 v 3 kk ikäinen narttu, jolla on oikea rungon pituus, hyvin 
kulmautuneet raajat, riittävä luuston vahvuus, selkälinja voisi olla suorempi, hyvä rungon 
syvyys. Hyvä kaula, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, 
leuat voisivat olla hieman leveämmät. Harlekiini väritys, jossa turhan raskas väritys, 
harmaita läiskiä toisella sivulla. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta takaliikkeet kapea-
asentoiset.
VAL ERI3

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Tyypiltään erinomainen 5 v narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvät korvat, 
keskivahva luusto, hyvät käpälät, hyvä kaula. Yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä 
otsapenger ja huulet, leikkaava purenta. Hyvä tiivis karva, musta väritys, liikkuu ja 
käyttäytyy hyvin.
VAL ERI2 SA PN4

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Tyypiltään erinomainen, kookas narttu, jolla hyvä rungon pituus ja raajakorkeus, hyvä ylä- 
ja alalinja, tiiviit käpälät. Vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta, hyvä 
kaula. Hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset pään linjat, leikkaava purenta, kaunismuotoiset 
tummat silmät. Karva vaihtumassa, mantteliväritys, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN3

VETERAANILUOKKA

Jättiläisen Angervo FI58815/11



8,5 v, veteraaninarttu, jolla on hyvä koko, vahva runko, tasapainoiset kulmaukset, eturaajat
saisivat olla suoremmat. Hyvä kaula, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, pitkä loiva 
otsapenger, korvien tulisi olla pään myöntäisemmät, hieman avoimet alaluomet, leikkaava 
purenta. Harlekiini väritys, joka kovin epäsymmetrinen, liikkuu riittävän hyvin.
VET EH1

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Woodstock FI34010/18
Tyypiltään erinomainen 16 kk uros, jolla hyvä koko, oikea rungon pituus ja raajakorkeus, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä kaula, hyvä vahva luusto. Hyvä 
pään pituus, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät korvat, leikkaava purenta, oikeanlainen 
maski, tumman ruskeat silmät, alaluomet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä karvan laatu ja 
keltainen väritys, liikkuu tasapainoisesti.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT

Max’s Great Bohemian Rhapsody FI45313/18
Tyypiltään eriomainen 14 kk uros, jolla hyvä neliömäinen rakenne, kokoon sopiva luusto, 
alalinjat tulee vielä kehittyä, niukat kulmaukset edessä ja takana. Hyvä kaula, lähes 
yhdensuuntaiset pään linjat, poimuja päälaella, leikkaava purenta. Hyvä keltainen väritys, 
hyvä maski, liikkuu ja käyttäytyy hyvin.
JUN ERI2 SA PU3

NUORTENLUOKKA

Catapha’s Golden I’m Fear Of The Dark FI35281/18
19 kk, erittäin hyväntyyppinen, neliömäisen rakenteen omaava uros, jolla hyvät 
kulmaukset, kevyt luusto, hyvä ylälinja, hyvä kaula. Lähes yhdensuuntaiset pään linjat, 
alaskiinnittyneet korvat, kaunismuotoiset tummat silmät, leikkaava purenta. Tiivis karvan 
laatu, liikkuu hyvin.
NUO EH2

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Erinomainen kookas uros, jolla neliömäinen rakenne, sopivan vahva luusto, 
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, oikea rinnan syvyys, hyvä kaula. Hyvä pään pituus, 
yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis muotoiset tummat silmät, leikkaava purenta, hyvä 
maski. Hyvä keltainen väritys, liikkuu ja käyttäytyy hyvin.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Spotted-Sphinx Àrvàgenhed FI38150/16



4,5 vuotias, erittäin hyvän tyyppinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet, sopiva luuston 
vahvuus ja riittävät kulmaukset, hyvä ylälinja, hyvä kaulan pituus. Pää saisi olla hieman 
pidempi, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, leikkaava purenta, korvien tulisi olla pään 
myönteisemmät. Hyvä tiivis karva, juovikas väritys, liikunta puutteellinen ja epävakaa.
AVO H

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Max’s Great Back In Black FI45315/18
Hyvän tyyppinen, kevyt rakenteinen narttu, joka liikkuu hyvin. Hyvä karvan laatu ja 
juovikas väritys. Valitettavasti koira ei anna tutkia itseään.
JUN EVA

Max’s Great Bom To Be My Baby FI45322/18
14 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvän kokoinen narttu, jolla hyvä neliömäinen rakenne, 
hyvä ylälinja, kevyehkö luusto, niukasti kulmautuneet raajat. Lähes yhdensuuntaiset pään 
linjat, korvat saisivat olla pään myönteisemmät, tummat hieman syvällä sijaitsevat silmät, 
leikkaava purenta. Hyvänlaatuinen karva, juovikas väritys.
JUN EH3

Max’s Great Brilliant Disguise FI45318/18
14 kk, erittäin hyvän tyyppinen, kevyt luustoinen narttu, jolla on hyvät kulmaukset takana, 
niukat edestä. Hyvä ylälinja, kaunis kaula, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät suurehkot 
korvat, tummat hyvän muotoiset silmät, hyvät huulet, leikkaava purenta. Hyvä tiivis karva, 
juovikas väritys, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta kapeasti takaa, rauhallinen käytös.
JUN EH2

Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18
Tyypiltään erinomainen 14 kk narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvä ylälinja ja 
ikäisekseen hyvä alalinja, hyvin kulmautuneet takaraajat, niukat edessä. Hyvä kaula, 
yhdensuuntaiset pään linjat, avoimet alaluomet, hyvät huulet, leikkaava purenta, hyvät 
korvat. Hyvä karva ja keltainen väri, liikkuu vielä edestä löysästi, käyttäytyy rauhallisesti, 
etuliikkeet alentavat arvosanaa.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Tyypiltään erinomainen 22 kk narttu, jolla tasapainoinen rakenne, hyvä luusto vahvuus, 
hyvin kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja, kaunis kaula. Hyvä pää, lähes yhdensuuntaiset 
pään linjat, keskiruskeat silmät, hyvä maski, leikkaava purenta, hyvät huulet. Oikea karvan
laatu, hyvä keltainen väritys. liikkuu ja käyttäytyy hyvin.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI

AVOINLUOKKA

Alder Glade’s Marwella FI21667/17



Tyypiltään erinomainen 2,5 v narttu, jolla hyvä koko, rungon pituus ja raajakorkeus, hyvät 
kulmaukset, hyvä rungon syvyys, sopiva luuston vahvuus, hyvä kaula. Yhdensuuntaiset 
pään linjat, hyvä pään pituus, korvat saisivat olla pään myötäisemmät, oikea muotoiset 
tummat silmät, poimuja päälaella, leikkaava purenta. Hyvä karvan laatu, keltainen väritys, 
liikkuu ja käyttäytyy hyvin.
AVO ERI2 SA PN4

Catapha’s Gold Gem Tigereye To Max’s FI34598/17
2,5 vuotias, erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla hyvä neliömäinen rakenne, kevyt luusto, 
hyvin kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja, hyvä kaula. Lähes yhdensuuntaiset pään linjat, 
alas kiinnittyneet korvat, jotka saisivat olla pään myötäisemmät, tummat hyvämuotoiset 
silmät, leikkaava purenta. Kapea alaleuka, juovikas väritys, musta maski, liikkuu hyvin.
AVO EH3

Riverside Tail’s Adelie FI50641/17
Tyypiltään erinomainen 2 vuotias keltainen narttu, jolla hyvä rungon pituus ja raajakorkeus,
tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä eturinta, kaunis kaula. Hyvä luusto 
vahvuus, tiiviit käpälät, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset pään linjat, pitkä loiva 
otsapenger, hyvät korvat ja huulet, leikkaava purenta. Hyvä karvanlaatu, liikkuu ja 
käyttäytyy hyvin.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamond Are Forever FI55364/15
Tyypiltään erinomainen 4 vuotias narttu, jolla on hyvä koko, tasapainoiset kulmaukset, 
sopiva luuston vahvuus, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä rungon leveys, hyvä kaula. Hyvä pään 
pituus, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvät huulet, leikkaava purenta. Oikea karvan 
laatu, keltainen väritys, liikkuu erittäin hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-3

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Max’s Great
KASV EI ESITETTY


