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Keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Edendane’s Hearts On Fire FI16971/19
Hyvin tasapainoisesti kehittynyt narttupentu, kuono ja kallon linjat saisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, tummat, varsin tiiviit silmät, hyvät korvat, vahva kuono, sopivat 
huulet. Hyvä kaula ja eturinta, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen 
rintakehä, suorat vahvat raajat. Liikkuu varsin yhdensuuntaisesti, pieni valkea merkki 
rinnassa, varma käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Woodstock FI34010/18
16 kuukautta, erinomainen koko ja voimakkuus, hyvät kuonon ja kallon linjat, suuret 
sieraimet, hieman runsaat huulet, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hieman kevyet 
korvat. Lantio saisi olla asennoltaan parempi, saisi liikkua tehokkaammalla askeleella ja 
yhdensuuntaisemmin. Erinomainen luusto ja käpälät, rauhallinen olemus.
JUN ERI1

Max’s Great Bohemian Rhapsody FI45313/18
Oikeat mittasuhteet, hyvän pituinen pää, kuono-osa saa vielä voimistua, runsaasti huulia, 
hieman kyömy kuono-osa, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Melko pysty olkavarsi, 
Rintakehä saisi olla kaarevampi ja pidempi, kyynärpäissä vielä löysyyttä, käpälät saisi olla 
korkeammat. Tulisi liikkua huomattavasti tehokkaammin, hieman kapea reisi, miellyttävä 
käytös.
JUN EH2

NUORTENLUOKKA

Catapha’s Golden I’m Fear Of The Dark FI35281/18
19 kuukautta, tiikeri, varsin kevyt rakenteinen pieni uros, hieman takaluisu kallo, niukat 
huulet, taakse kiinnittyneet korvat, joiden asentoa on vaikea arvioida, koska uros 
mielistelee. Erinomainen eturinta, hyvät käpälät, hieman pitkä lanneosa, lyhyt lantio, niukat
takaraajojen kulmaukset, sivuliikkeet saisivat olla pontevammat, kääntää kyynärpäitä ulos 
ja astuu ristiin edestä. Kovin niukasti kulmautunut edestä, ohut ja lyhyt häntä.
NUO H

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
22 kuukautta, hyvä koko ja voimakkuus, yhdensuuntaiset pään linjat, huulilinja saisi olla 
kauniimpi (avoimet suupielet), tummat silmät, varsin hyvät silmäluomet. Hyvä kaula ja 



ylälinja, sopiva raajaluusto, ajoittain eteen taipuvat ranteet. Liikkuu sivusta hyvällä 
askeleella, saisi edestä liikkua yhdensuuntaisemmin, rauhallinen olemus.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP

AVOINLUOKKA

Spotted-Sphinx Àrvágenhed FI38150/16
Keskikokoinen, 4½ vuotias, melko raskas pää, voimakkaat kulmakaaret ja syvä otsauurre, 
tummat silmät, turhan avoimet luomiaukot, runsaasti huulia, avoimet suupielet, 
epätasainen purenta, kevyet korvat. Kaunis niskalinja, mutta kaula saisi olla pidempi, 
erinomainen eturinta, raajaluusto & käpälät. Liikkeet suuntautuvat enemmän ylös kuin 
eteenpäin, erinomainen tiikeriväritys. Hieman hermostunut olemus, kapea alaleuka, 
alakulmureille ei tilaa.
AVO H

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Little Red-Haired Girl FI34011/18
Erinomainen koko ja voimakkuus, yhdensuuntaiset pään linjat, erinomaiset huulet, tummat
silmät, varsin hyvät luomiaukot. Kaunis vahva kaula, erinomainen eturinta, suorat vahvat 
raajat, liikkeiden tulee vielä vakaantua ja koordinaattien parantua. Tasapainoisesti 
kulmautunut, etuliikkeessä vielä löysyyttä, saisi olla itsevarmempi käytös.
JUN ERI1

Max’s Great Back In Black FI45315/18
Hyvin arkaillen käyttäytyvä 14 kk narttu, epäyhtenäiset kuonon ja kallon linjat, tummat 
silmät, runsaasti huulipusseja, pitkä ohut kaula, joka saisi kiinnittyä tyylikkäämmin lapoihin.
Hyvä eturinta, kauttaaltaan vielä kevyt luustoinen, rintakehä saisi olla pidempi, saisi liikkua 
yhdensuuntaisemmin. Lyhyt pysty lantio, askel jää lyhyeksi, tiikeriraidoitus saisi olla 
parempi (liian tuhkainen).
JUN EVA

Max’s Great Bom To Be My Baby FI45322/18
14 kk, hyvä koko ja vahvuus, hyvät kuonon ja kallon linjat, mutta huulilinja saisi olla 
puhtaampi, avoimet suupielet, syvällä sijaitsevat tummat silmät, kuono-osan tulee vielä 
levitä. Melko pysty olkavarsi, rintakehän tulee vielä täyttyä, jotta kyynärpäät saavat tukea. 
Hieman litteät käpälät, saisi liikkua pidemmällä askeleella ja yhdensuuntaisemmin, pysty 
lantion asento, kintereet saisivat olla vakaammat. Hyvä tiikeri väritys, hieman ujo käytös.
JUN EH4

Max’s Great Brilliant Disguise FI45318/18
Hyvät nartun mitta suhteet, hiukan kevyt kokonaisvaikutelma, hyvä kallo, hieman kyömy 
kuonon ylälinja, tummat silmät, hyvät korvat ja huulet. Hyvä kaulan kaari, lupaava eturinta, 
vahva selkä, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta etuosa saa 
tiivistyä ja liikkeet vakaantua. Harva tiikeriraidoitus, saisi esiintyä itsevarmemmin.
JUN ERI2

Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18



Erinomaiset nartun mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään linjat, erinomaiset huulet, hieman 
niukka otsapenger, hyvä kuonon selkä, tummat mutta turhan avoimaiset silmät. Hyvä 
kaula, erinomainen rintakehä, melko jäykät välikämmenet, purenta ok mutta alahuuli 
kiertyy alaetuhampaiden päälle. Miellyttävä käytös.
JUN EH3

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
22 kk, aavistuksen pitkärunkoisen vaikutelman antava, erinomaiset pään linjat, hyvä 
otsapenger ja huulet, hyvä leveä kuonon selkä, hyvät korvat, vaaleat silmät. Vahva kaula, 
joka saisi liittyä tyylikkäämmin lapoihin, sään päällä nahkapoimuja, erinomainen rintakehä, 
voisi liikkua tehokkaammin, kintereet saisivat olla vakaammat, astuu edestä ristiin. 
Miellyttävä käytös, pieni valkea merkki rinnassa, saisi olla tyylikkäämpi.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Alder Glade’s Marwella FI21667/17
2,5 vuotias, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä pitkä pää, jossa oikeat linjat, tummat silmät, 
kevyet korvat. Vahva kaula jossa hyvä kaari, voimakas, esiin työntyvä eturinta, käpälät 
saisivat olla korkeammat, nostelee etenkin eturaajoja liikkeessä ylöspäin ja takaraajojen 
liike saisi olla pontevampaa. Pienet hampaat, alahuuli tahtoo kiertyä alaetuhampaiden 
päälle, miellyttävä käytös.
AVO EH2

Catapha’s Gold Gem Tigereye To Max’s FI34598/17
Erinomainen koko ja voimakkuus, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, suuret 
hampaat, hieman kevyet korvat, sopivasti huulia, melko niukka otsapenger. Hyvät suorat 
eturaajat, tiiviit käpälät, hieman lyhyt lantio, taka-askel tahtoo jäädä rungon alle, 
kyynärpäät kiertyvät ulos ja ranteet sisään liikkeessä. Hyvä tiikeriväritys, saisi esiintyä 
itsevarmemmin.
AVO EH3

Samuraiwood’s Olga Kurylenko FI45527/17
Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty 2 vuotias narttu, suuret hampaat, erinomaiset pään 
linjat, sopiva otsapenger, hieman huulipussia, tummat silmät, luomet saisivat olla 
tiiviimmät. Hyvä kaula ja eturinta, erinomaiset käpälät, sopiva raajaluusto, hyvin 
kaareutunut rintakehä. Hieman pysty lantio, tasapainoisesti kulmautunut. Saisi liikkua 
tehokkaammalla askeleella, etuliikkeissä löysyyttä kyynärpäissä ja ranteissa.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamond Are Forever FI55364/15
VAL POISSA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Max’s Great



KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini

NARTUT

PENTULUOKKA

Jättiläisen Olivia De Havilland FI18720/19
PEN POISSA

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Lavisstyle Ps Shining Helios FI53074/18
Hyvin voimakas rakenteinen uros, jolla järeä pää, voimakkaat posket, hyvä leveä kuonon 
selkä, suuret hampaat, runsaasti huulia, hyvin tummat silmät, punaiset sidekalvot näkyvät. 
Kaunis kaulan kaari, nostelee eturaajoja liikkeessä ylöspäin, erinomaiset käpälät, turhan 
jäykät välikämmenet. Korkeat kintereet, joiden tulisi olla vakaammat, turhan pitkä 
lanneosa, takaraajan liike jää rungon alle. Hienossa lihaskunnossa, kiiltävä, upea karva.
JUN EH1

VETERAANILUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
8,5 v, hyvin voimakkaat kulmakaaret ja syvä otsauurre, huulilinja saisi olla neliömäisempi, 
kaukana toisistaan olevat silmät antavat jännän ilmeen. Hyvät suorat eturaajat, tiiviit 
käpälät, puutteellinen eturinta, voimakkaasti kulmautunut takaosa, leveä reisi, rintakehä 
voisi olla pidempi, hyvässä lihaskunnossa. Karkea karvan laatu, kuluneet hampaat, ylös 
suuntaavat liikkeet.
VET EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Catapha’s Hunter Of Love FI52968/18
13 kk, jännittyneesti esiintyvä narttu, alaleuka saisi olla vankempi ja silmät tummemmat, 
melko yhtenäiset pään linjat, ikää vastaava eturinta. Hieman painuneet ranteet ja litteähköt
käpälät. Erinomainen rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, kerivät etuliikkeet, lyhyt taka-
askel. Huulilinja saisi olla kulmikkaampi, tarvitsee enemmän itseluottamusta.
JUN EH1

Hoppingham’s C’mon Let’s Twist Again FI31438/18
17 kk, erinomainen koko & mittasuhteet, kevyet korvat, hieman takaluisu kallo, hyvät 
huulet, sopiva otsapenger. Pysty olkavarsi, hieman etuasentoinen lapa ja niukka eturinta, 



hyvät käpälät, suorat eturaajat, hyvät polvi- ja kinnerkulmaukset, mutta lantion asento saisi
olla parempi ja reisi leveämpi. Hyvä leveä kuono selkä. Lantion asennosta johtuen askel 
jää lyhyeksi, varsin hyvä väritys, mutta myös yksi suuri harmaa läikkä. Miellyttävä käytös.
JUN EH2

Jättiläisen Namaste FI53626/18
Kevyt ja pitkänomainen harmaa harlekiini narttu, pään linjat saisi olla 
yhdensuuntaisemmat, niukka otsapenger, hyvä leveä kuonoselkä, hyvät korvat. Kovin 
etuasentoinen lapa, pysty olkavarsi, kyynärpää on edempänä kuin säkä, hieman 
kurkunalusnahkaa, sään takana painauma, ylälinja kohoaa voimakkaasti taaksepäin. 
Liikkuu kevyesti mutta ponnettomasti, nostellen voimakkaasti raajojaan, välijalat saisivat 
suuntautua kohtisuoremmin. Kovin lyhyt rintakehä, voimakkaasti nouseva alalinja, 
epävarma käytös.
JUN T

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Lycopodium Clavatum FI16253/17
Voimakasrunkoinen narttu, keskikokoinen, lähes yhdensuuntaiset kuonon ja kallon linjat, 
hieman huulipussia, tummat silmät, hyvä kuononselkä. Kaula saisi olla jalompi, pysty 
olkavarsi, erinomaiset käpälät, pitkä lanneosa, antaa pitkänomaisen vaikutelman, hyvin 
kulmautunut takaa.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

Genedda Gãteau D’anniversaire FI48182/16
Erinomainen tyyppi ja koko, sopiva voimakkuus, erinomaiset pään linjat, sopiva 
otsapenger, sopivasti huulia, purenta ok, suuret hampaat. Hyvät raaja-asennot, 
erinomainen eturinta, liikkuu vaivattomasti, edestä hieman löysästi, hyvä karvan laatu, 
hyvin tasapainoinen.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Genedda Hé Oui FI38170/17
Hyvä koko ja voimakkuus, erinomaiset pään linjat, hyvät huulet, pienet hampaat, kaunis 
kaulan kaari, hyvät raaja-asennot, erinomainen eturinta, rintakehä voisi olla pidempi. Sään 
takana painauma, saisi liikkua yhdensuuntaisemmin, selkä elää liikkeessä, hyvä käytös, 
saisi olla kauttaaltaan tyylikkäämpi.
VAL EH2

VETERAANILUOKKA

Jättiläisen Angervo FI58815/11
8 vuotias veteraani, erinomainen leveä kuonon selkä, runsaat huulet, kevyt alaleuka, järeä 
kallo, voimakkaat kulmakaaret. Voimakas eturinta, kerta kaikkiaan litteät etukäpälät, 
sivusta katsottuna eturaajat taipuvat eteenpäin. Vahva selkä, hyvä leveä lanne, hyvin 
kulmautunut takaosa, turhan avoimet silmäluomet, esiintyy hienosti.
VET EH1



Sininen

NARTUT

PENTULUOKKA

Bonel Jacquelin FI15885/19
Ikää vastaava koko ja voimakkuus, hyvät mittasuhteet, hieman takaluisu kallo, niukka 
otsapenger, hyvä kuonon ja kallon pituus. Kaunis kaula, hyvä eturinta, lapa- olkavarsi 
kulmaus saisi olla parempi, erinomaiset käpälät, sopiva raajaluusto. Kyynärpäät eivät vielä
saa tukea rintakehästä, sopivat takakulmaukset, erinomaisessa lihaskunnossa. Liikkuu 
halutessaan hyvin, kaunis sininen väri.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Hippopotamus FI32316/16
Erinomainen koko ja voimakkuus, oikeat mittasuhteet, järeä kallo, tummat vinoasentoiset 
silmät, hyvä leveä kuonoselkä, pienet etuhampaat. Käpälät saisivat olla korkeammat, 
nostelee eturaajojaan liikkeessä ja askeleet voisivat olla pidemmät, melko korkea häntä 
liikkuessa.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Keto-Orvokki FI33556/18
Erinomainen koko ja voimakkuus, toivoisin yhtenäisemät pään ylälinjat, kevyet korvat, 
kallo-osa saisi olla pidempi, melko avoimet suupielet, ”hämmästynyt” ilme. Kaunis vahva 
kaula, hyvä eturinta, hyvät raaja-asennot ja käpälät, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 
hyvällä askeleella riittävän yhdensuuntaisesti, lievää ”mörköikäilyä” näkyvissä.
JUN ERI1

Genedda La Belle FI29270/18
1,5 vuotias, aavistuksen kevyt narttu, joka saisi olla suurempi. Erinomaiset pään ylälinjat, 
sopivasti huulia, hyvät korvat ja silmät. Hyvät raaja-asennot ja käpälät, niukasti 
kulmautunut edestä, hyvin takaa, rintakehä saisi olla pidempi, liikkuu leveästi edestä, 
riittävä sivuaskel.
JUN EH2

VALIOLUOKKA

Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Erinomaiset mittasuhteet ja voimakkuus, hyvin vaivattomasti liikkuva narttu, jolla hyvät 
pään linjat, sopivat huulet, hyvä kuono selkä. Kaunis kaulan kaari, erinomainen eturinta, 



hyvä raaja-asennot ja käpälät. Hieman lyhyt rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, 
esiintyy hienosti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP


