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Sininen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Just Blue Sapphire FI44390/17
Mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs, pitkä, lupaava oikealinjainen pää, otsapenger saa 
kehittyä. Sopiva luusto, kaunis kaula ja ylälinja, vielä hieman kapea runko, joka saa 
syvetä. Lupausta eturinnasta, hieman niukka polvikulma takana, hieman luisu lantio ja 
liikkeet saavat vielä voimistua. Erinomainen väri, karva ja luonne.
NUO ERI1

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Finskilän Comea Danemanian Casanova FI22461/18
Kookas, vielä kovin kevyt ja ilmava kokonaisuus, lupaavat pään linjat ja pään pituus. 
Kaunis kaula, toivoisin vahvemman luuston, kovin niukasti kulmautunut, kapea etuosa, 
ulkokierteiset eturaajat. Kapea etuosa, vielä kovin kevyt runko, riittävästi kulmautunut 
takaa. Liikkuu kevyesti, kaipaa kovasti aikaa, voimaa ja massaa, ok väritys. Miellyttävä 
luonne.
JUN H

AVOINLUOKKA

Coladan Lemminkäinen FI18027/18
Sopivan vahvuinen, kaunislinjainen uros, oikealinjainen vahva pää, jossa hyvä pituus, 
hieman loiva otsapenger, melko paljon huulia. Sopiva luusto, hieman ulkokierteiset 
eturaajat. Riittävä eturinta ja runko, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu kovin löysästi takaa, 
hieman luisu lantio, joka näkyy lyhyenä takaliikkeenä. Hyvä väri, karva ja luonne.
AVO EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Coladan Teeniks FI21099/18
JUN POISSA



Finskilän Ciusoitteleva Diiva FI22460/18
Mittasuhteiltaan oikea, oikealinjainen juniori, oikealinjainen pää, jossa vielä kevyt kuono-
osa, hieman ilmavat korvat. Hyvä luusto, kaunis kaula, lupaava säkä, riittävästi 
kulmautunut edestä ja takaa. Hieman luisu lantio, lupaava runko, kevyet liikkeet, mutta 
turhan ylpeä hännästään. Ok harlekiiniväri, pohjaväri voisi olla puhtaampi, miellyttävä 
luonne ja esiintyminen.
JUN ERI1

Finskilän Coolein Böönä FI22462/18
15 kk, kovin kapea ja ilmava juniori, oikeanmittainen kapea pää, jossa kapea alaleuka, 
otsapenger saa kehittyä, kovin ilmavat korvat. Hyvä kaula, kevyt luusto, kovin niukasti 
kulmautunut, kapea etuosa, lyhyt kapea rintakehä. Turhan kuroutunut vatsaviiva, riittävästi
kulmautunut takaa, köyristää ylälinjaansa liikkeessä, hieman epäpuhdas pohjaväri. 
Ystävällinen luonne.
JUN T

Finskilän Cuuncajon Säde FI22459/18
15 kk, vielä kapea ja ilmava kokonaisuus, riittävän pituinen, oikealinjainen nartun pää, 
otsapenger saa kehittyä. Hyvä kaula, riittävä luusto, kovin niukasti kulmautunut etuosa, 
ulkokierteiset eturaajat, ikäisekseen riittävä runko, riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu 
kevyesti, mutta hieman pihdisti takaa, tarvitsee kovasti aikaa kehittyäkseen. Hyvä väri ja 
luonne.
JUN H

VALIOLUOKKA

Finskilän Administrator FI10159/16
Oikealinjainen vahva narttu, riittävän mittainen voimakas nartun pää, hyvä luusto, hyvä 
kaula ja ylälinja. Hieman etuasentoinen lapa, hyvät käpälät, hyvä runko, riittävästi 
kulmautunut takaosa, hieman luisu lantio ja kapea takaliike. Liikkuu sivusta sujuvasti, hyvä
väri, turkki ja luonne.
VAL ERI2 SA PN2
 
Finskilän Ambrosia FI10156/16
Sopivan kokoinen ja vahvuinen tyylikäs narttu, vahva oikealinjainen nartun pää, jossa hyvä
pituus, kaunis kaula ja ylälinja, hieman avoimet silmät häiritsevät ilmettä. Vahva luusto ja 
runko, riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Leveä reisi, voimakkaat liikkeet, 
voima ja eleganssi hyvässä suhteessa. Hieman tumma harlekiini väritys, vahvat sujuvat 
liikkeet, erinomainen luonne ja esiintyminen.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Finskilän
KASV EI ESITETTY



Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Snoopy The Flying Ace FI34008/18
Hyvin kehittynyt 1-vuotias uros, riittävän mittainen, vielä hieman pyöreälinjainen pää, jossa
takaluisu kallo, avoimet silmät häiritsevät hieman ilmettä, erinomaiset isot hampaat. Hyvä 
kaula ja ylälinja, vahva luusto, lupaava säkä, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. 
Hieman luisu lantio, ikäisekseen erinomainen runko, liikkuu löysästi edestä ja askelmitta 
saisi olla pidempi. Hyvät käpälät, erinomainen väri, luonnollisesti kaipaa aikaa, mutta hyvät
raamit joihin rankentaa, hyvä luonne.
JUN ERI2

Edendane’s The Joe Cool FI34009/18
Mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin kehittynyt uros, oikealinjainen uroksen pää, jossa 
kaunis huulilinja, ikäisekseen riittävä otsapenger. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto, 
hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Lupaava eturinta, ikäisekseen 
erinomainen runko. Liikkuu vielä kapeasti takaa, sujuvasti takaa, erinomainen väri, karva 
ja luonne.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
Tyylikäs mittasuhteiltaan oikea, hyvä pään pituus ja oikeat linjat, hieman avoimet silmät ja 
otsapenger saa vielä kehittyä. Sopiva luusto, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut 
etuosa, voimakkaammin takaa. Erinomainen runko ja alalinja, voisi olla hieman leveämpi 
edestä. Liikkuu sujuvasti sivusta, erinomainen väri, hyvä luonne ja esiintyminen.
AVO ERI1 SA PU2 VASERT

Euro Power King Of The World FI17816/17
Mittasuhteiltaan oikea, vahva uros, toivoisin hieman pidemmän ja kulmikkaamman pään, 
pään linjat ok. Hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, hieman tanakassa kunnossa, 
tasapainoiset kulmaukset, hieman luisu lantio, tilava runko. Hieman avoimet silmät. Etuosa
putoaa liikkeessä, hyvä askelmitta, erinomainen musta maski, hyvä väri ja luonne.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Edendane’s Pilitzer Prize FI27849/14
Oikealinjainen, hieman kuivassa kunnossa esitetty uros, oikealinjainen pää, jossa hyvä 
mitta, hyvä otsapenger. Kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto, hyvät tassut, niukasti 
kulmautunut olkavarsi, riittävä eturinta. Tänään hiukan hoikassa kunnossa, hyvin 
kulmatunut takaosa. Liikkuu sujuvasti, hyvä väri ja luonne.
VAL ERI1 SA PU3

NARTUT



JUNIORILUOKKA

Aldet Glade’s Shania FI33401/18
Hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan oikea narttu, oikealinjainen pää, jossa otsapenger saa 
kehittyä, hieman ilmavat korvat. Hyvä kaula, sopiva luusto, riittävästi kulmatuneet raajat, 
joskin polvikulma saisi olla voimakkaampi, tilava runko. Liikkuu varvasahtaasti edestä, 
tasapainoiset liikkeet. Tänään kovin nukkavierussa karvassa, hyvä luonne.
JUN ERI1

Edendane’s Sally Brown FI34014/18
Tyylikäs, vielä kovin kevyt ja ilmava juniori. Hyvänpituinen, vielä kuono-osastaan kevyt 
pää, hieman pyöreät avoimet silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja ylälinja, hieman 
kevyt luusto, niukasti kulmautunut tkapea etuosa, voimakkaasti kulmautunut takaa, 
ikäisekseen lupaava runko. Kaipaa itseluottamusta, kevyet sivuliikkeet, kaunis väri, 
ystävällinen, jännittynyt luonne.
JUN EH2

NUORTENLUOKKA

Nerian Euro Power King’s Lynn FI40254/17
Elegantti, kovin ilmava nuori narttu, hyvä pään pituus, voimakkaat otsaluut, mutta loiva 
otsapenger, ylössijoittuvat korvat. Kaunis kaula, riittävä luusto, niukasti kulmautunut 
etuosa ja eturinta puuttuu, riittävä runko ja takakulmaukset. Kevyet sujuvat liikkeet, 
erinomainen väri, kaipaa aikaa tiivistyäkseen, ystävällinen luonne.
NUO EH1

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Kaunis, tasapainoinen tyypiltään erinomainen narttu. Tyylikäs nartun pää, jossa hieman 
loiva otsapenger. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen luusto, runko ja kulmaukset. 
Erinomainen eturinta, erinomaiset käpälät, tasapainoiset liikkeet, turkki ok. Erinomainen 
luonne ja esiintyminen.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Vahva, Erinomaista tyyppiä oleva narttu, oikealinjainen pää, jossa riittävä mitta, hieman 
loiva otsapenger, kaunis kaula ja ylälinja. Vahva luusto, runko ja kulmaukset, erinomainen 
eturinta. Liikkuu hieman takaraajat allaan, muuten sujuvasti, turkki ok, erinomainen luonne 
ja esiintyminen.
VAL ERI2 SA PN2

Euro Power J-Lo FI20898/16
VAL POISSA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s



Erinomaista tyyppiä edustava, kahdesta nuoresta uroksesta ja kahdesta hienosta 
valionartusta koostuva ryhmä, jossa kaikki rodunomaiset yksityiskohdat kunnossa. 
Onnittelut kasvattajalle hyvästä työstä!
KASV1 KP ROP-KASV.


