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Sininen

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Jewel Of Blue Diamonds FI44394/17
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis kaula, hyvä ylälinja, runko saa vielä täyttyä. 
Hyvät pään linjat, kuono-osa voisi olla vielä täyteläisempi, jo hieman runsaat huulet, hyvät 
silmät, hieman kookkaat korvat. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu joistavasti, hyvällä 
askleella sivulta, vielä hieman kapeasti edestä. Miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI NORDSERT ROP

VALIOLUOKKA

Via Grano’s Unagradable Sorpresa FI44476/16
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä vahvuus. Melko hyvät päänlinjat, kuono-osa voisi
olla hieman täyteläisempi, hieman runsaat huulet. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, runko, 
etuosa, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu joustavasti hyvällä askeleella sivulta, hieman 
ahtaasti takaa. Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN2 NORDVARASERT

Musta / harlekiini

UROKSET

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Erinomainen tyyppi, kookas, mittasuhteiltaan oikea linjakas uros. Hyvät pään linjat, kuono-
osa voisi olla hieman pidempi ja kuono suorempi, hyvät silmät ja korvat, melko hyvä 
huulikulma. Kaunis kaula, selvä säkä, ylälinja ok, selvä eturinta, tasapainoisesti 
kulmautunut, hieman luisu lantio, vähän jäykkä takaliike. Miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PU2 NORDVARASERT

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, melko hyvät päänlinjat, kuonon selkä voisi olla hieman 
suorempi, hyvät silmät, korvat, huulet ok. Kaunis kaula, selvä säkä, hyvä ylälinja, riittävä 
eturinta, hyvä takaosa. Liikkuu joustavasti hyvällä askeleella sivulta, hyvin joka suunnasta. 
Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 NORDSERT ROP

NARTUT



AVOINLUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
Vielä kesken kehityksen oleva, mittasuhteiltaan ja tyypiltään oikea narttu. Oikealinjainen 
vielä kevyt kuonoinen pää, hyvät silmät ja korvat, huulet ok. Kaunis kaula, hyvä säkä, vielä
pehmeyttä selässä, runko saa kehittyä. Riittävästi kulmautunut edestä, niukemmin takaa, 
liikkuu joustavasti hyvällä askeleella edestä, vielä hieman ahtaasti takaa. Melko paljon 
ticksejä, valkoinen pohjaväri saisi olla puhtaampi, melko runsaat mustat värilaikut. 
Tarvitsee aikaa, esitetään edukseen.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
Erinomainen tyyppi, melko hyvät mittasuhteet, hieman pitkä lanneosa. Melko hyvät 
päänlinjat, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, melko runsaat huulet, hyvät silmät, 
korvat. Vielä puutteellinen eturinta, hieman matala rintakehä, hyvä kaula, säkä ja ylälinja, 
niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu kohtuullisella askeleella sivulta 
halutessaan. Miellyttävä käytös.
VAL ERI3 SA PN3

Genedda Gâteau D’anniversaire FI48182/16
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat ja huulikulma, hyvät korvat, 
hieman vaaleat silmät. Melko hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hieman
pysty lantio. Liikkuu hyvällä askeleella sivulta, hieman ahtaasti takaa. Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 NORD SERT VSP

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
Lähes 7 v, hyvässä kunnossa esitetty narttu, jolla hyvät mittasuhteet, eturinta saisi olla 
selvempi, niukasti kulmautunut, varsinkin edestä. Pää voisi olla hieman pidempi ja linjat 
paremmat, hieman kevyt kuono-osa, hyvät silmät. Hyvä kaula, riittävä säkä, hyvä ylälinja, 
liikkuu joustavasti hyvällä askeleella sivulta ja joka suunnasta. Väri voisi olla tasaisempi, 
miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PN2 NORDVARASERT

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Sandels FI33400/18
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hieman vahvakalloinen pää, jonka toivoisin 
hieman pidemmäksi, varsinkin kuono-osa, hyvät silmät, hieman kookkaat korvat, 
huulikulma voisi olla hieman parempi. Riittävä kaula, hyvä säkä, etuosa ja runko, riittävästi 



kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman luisu lantio. Liikkuu joustavasti hyvällä askeleella
sivulta, edestakaisin ok. Touhukas esiintyjä.
JUN ERI3

Edendane’s Snoopy The Flying Ace FI34008/18
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, melko hyvät pään linjat, kuono-osa voisi olla 
hieman täyteläisempi, maksimaaliset huulet, hieman avoimet silmäluomet, hyvät korvat. 
Hyvä kaula, säkä ja eturinta, riittävä runko, tasapainoisesti kulmautunut, hieman luisu 
lantio. Liikkuu kohtuullisella askeleella sivulta, edestakaisin ok. Miellyttävä käytös.
JUN ERI2 SA PU4

Edendane’s The Joe Cool FI34009/18
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis, oikealinjainen ja –ilmeinen pitkä pää, hyvät 
silmät ja korvat, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, selvä säkä, hyvä ylälinja, etulinja, runko ja 
kulmaukset. Liikkuu joustavasti ja hyvällä askeleella sivulta, vielä hieman löysästi edestä. 
Miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI NORDVARASERT ROP-JUN BIS-1-JUN

Edendane’s Woodstock FI34010/18
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, melko hyvät pään linjat ja riittävä kuono-osa, hyvät 
silmät ja korvat, hyvä huulikulma. Hyvä kaula, melko hyvä säkä, hyvä ylälinja, vielä hieman
puutteellinen eturinta, niukasti kulmautunut edestä, paremmin takaa. Liikkuu joustavasti 
hyvällä askeleella sivulta, vielä hieman kapeasti edestä. Miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PU3 VASERT

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Kaunis, tyylikäs, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla oikealinjainen 
rodunomainen pää, hyvät silmät, korvat ja huulikulma. Kaunis kaula, selvä säkä, hyvä 
ylälinja ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu joustavasti hyvällä askeleella 
sivulta, hyvin joka suunnasta. Näyttävä kokonaisuus, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 NORD SERT VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Sonya FI33403/18
JUN POISSA

Max’s Great Behind The Sun FI45314/18
JUN POISSA

Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18



Vielä hyvin pentumainen narttu, jolla melko hento raajaluusto, runko saa vielä kehittyä, 
riittävästi kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Kaunis kaula, riittävä säkä, hyvä 
ylälinja, melko hyvät päänlinjat, mutta kuono-osa saa vielä täyttyä, hieman loiva 
otsapenger ja huulikulma saisi olla selvempi. Liikkuu kohtuullisella askeleella sivulta, vielä 
hieman löysästi edestä, esitetään edukseen, tarvitsee aikaa.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
NUO POISSA

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis ja tyylikäs narttu, jolla oikealinjainen ja –
ilmeinen pää, hyvä huulikulma, kaunis kaula, hyvä säkä, ylälinja, runko ja kulmaukset. 
Hyvä eturinta, liikkuu ryhdikkäästi, vetävällä askeleella sivulta, hyvin joka suunnasta. 
Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERTI ROP RYP-2

Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Erinomainen, tyyppi ja mittasuhteet, hyvä runko ja vahvuus, melko hyvät päänlinjat, hyvä 
kuono-osa joka voisi olla hieman täyteläisempi, hyvät korvat, silmät ja huulikulma. Hyvä 
kaula ja ylälinja, hyvä etuosa, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu kohtalaisella askeleella 
sivulta ja takaliike saisi olla vakaampi. Hieman nokisuutta eturinnassa. Miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PN2 NORDVARASERT

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
2 urosta, 2 narttua, 2 yhdistelmästä. Tyylikäs, tasainen tyypiltään hieno ryhmä, jossa 
oikealinjaiset päät, sopivat rungot, kauniit ylälinjat. Ryhmä hienosti liikkuvia koiria, 
onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV.


