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Musta / harlekiini

UROKSET

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, kuono-osa voisi olla hieman pidempi ja pään 
linjat yhtenäisemmät, hyvät silmät ja korvat, kaunis huulilinja. Hyvä luusto ja käpälät, hyvä 
eturinta ja runko, hieman pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, 
hyvä käytös.
VAL ERI2 SA PU2 NORDVASERT

Happy Harlekin’s Bill FI55677/13
Erittäin hyvätyyppinen ja kokoinen uros, joka voisi olla rungoltaan lyhyempi. Pitkänmallinen
pää, jossa hyvät linjat, mutta syvyyttä saisi olla enemmän, loiva otsapenger, oikea purenta,
hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta, hieman suora 
olkavarsi, hyvä polvikulma, lanneosa saisi olla lyhyempi. Voimattomat takaliikkeet, hyvä 
käytös.
VAL EH3

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pään pituus ja yhtenäiset 
linjat, kuononselkä saisi olla suorempi, purenta ok, hieman avonaiset luomet, näkyvät 
vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, 
sekä kulmaukset. Hyvät keveät liikkeet, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 NORDSERT ROP

VETERAANILUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
Hyväkuntoinen veteraani uros, jolla hyvä pään pituus ja yhtenäiset linjat, päässä saisi olla 
kuitenkin enemmän syvyyttä, niin kuono-osassa kuin kallo-osasassakin, purenta ok, hyvät 
silmät. Hyvä kaulalinja, riittävä luusto, hyvät käpälät, eturinta ja runko voisivat olla 
täyteläisemmät ja lanneosa lyhyempi, etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvä. Liikkuu 
ikäisekseen hyvin, hyvä käytös.
VET EH2

Patch-Guilt’s De Solo FI34441/11
Hyvin vahvarakenteinen, hyväkuntoinen veteraani uros, jolla hyvät mittasuhteet, vahva 
pää, hieman lyhyt kuono-osa, kuiva kirsu, hyvä purenta, silmäluomien tulisi olla 
avonaisemmat. Hyvä kaulalinja, voimakas luusto, hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko, 
sekä kulmaukset. Ikä alkaa näkymään takaliikkeissä, hyvä harlekiiniväritys, hyvä käytös, 
silmäluomet pudottavat palkintosijaa.
VET EH1



NARTUT

JUNIORILUOKKA

Catapha’s Heart Of Thor FI52965/18
Hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen, mutta kauttaaltaan vielä kovin kevyt juniori narttu. 
Pään linjat saisivat olla paremmat, loiva otsapenger, oikea purenta, hieman ohut mutta 
hyvän pituinen kaula, kevyt luusto, hyvät käpälät, eturinta ja runko saavat vielä kovasti 
kehittyä. Sopivat kulmaukset, liikkeisiin saa tulla lisää voimaa, hyvä käytös, tarvitsee 
kovasti aikaa kehittymiseen.
JUN H

Happy Harlekin’s The Wonder Of You FI39456/18
Erittäin hyväntyyppinen, hyvin kehittynyt juniori narttu. Erittäin hyvä pää, oikea purenta, 
hyvät silmät ja korvat, hyvä kaulalinja. Erittäin hyvät käpälät, hyvä luusto, hyvä eturinta ja 
runko, sekä kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös, harmaaharlekiini väristä 
huolimatta en voi antaa muuta palkintoa kuin eri.
JUN ERI1

Patch-Guilt’s Erica FI26434/18
Erittäin hyvätyyppinen, sopivan kokoinen juniorinarttu, yhtenäiset pään linjat, hyvä pään 
pituus, hieman liikaa huulia, oikea purenta, näkyvät vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä 
kaulalinja, samoin luusto ja käpälät, vielä hieman pyöreä lanneosa, eturinta saa vielä 
kehittyä, etukulmaukset saisi olla parempi, takana sopiva. Liikkuu hyvin, hyvä 
harlekiiniväritys, hyvä käytös.
JUN ERI2

NUORTENLUOKKA

Nintje Vom Hollenstein FI53884/18
Tyypiltään erittäin hyvä nuori narttu, hyvä koko, yhtenäiset pään linjat, kuono-osan tulisi 
olla täyteläisempi, purenta ok, epävarma korvien asento. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja 
käpälät, eturinta voisi olla hieman parempi, melko lyhyt rintakehä. Etukulmaus saisi olla 
parempi, takana hyvä, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös.
NUO ERI1

VALIOLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu, jolla hyvä pään pituus ja yhtenäiset linjat,
loiva otsapenger, oikea purenta, näkyvät vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä kaulalinja, sopiva 
luusto, melko hyvät käpälät, hyvä eturinta ja runko, pitkä lanneosa. Etukulmat saisi olla 
parempi, takana hyvä, liikkuu hyvin, hyvä käytös.
VAL ERI3 SA PN3

Genedda Gãteau D’anniversaire FI48182/16
Erittäin hyvätyyppinen ja kokoinen narttu, hyvät pään linjat ja pituus, loiva otsapenger, 
hyvä huulilinja. Hyvä kaulalinja samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopivat 
kulmaukset. Liikkuu hyvällä kevyellä askeleella, edestä hieman löysästi, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT VSP



Genedda Hé Oui FI38170/17
Erittäin hyväntyyppinen parivuotias narttu. Hyvä pään pituus ja yhtenäiset linjat, mutta pää 
voisi kauttaaltaan olla hieman vahvempi, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä 
kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät. Sopiva eturinta, hyvä runko, sopivat kulmaukset, 
selkä saisi olla tiiviimpi. Liikkuu hyvin, liikkeessä hieman takakorkea, harlekiinivärityksessä
hieman suuria mustia alueita, hyvä käytös.
VAL ERI

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvä pään pituus ja yhtenäiset linjat, loiva 
otsapenger, purenta ok, hyvät silmät, korvat voisivat olla päänmyötäisemmät ja 
korkeammalle kiinnittyneet. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, 
pitkä lanneosa, etukulmaus voisi olla parempi, takana sopiva, liikkuu hyvin, hyvä käytös.
VAL ERI4

Happy Harlekin’s Connie Corleone FI54829/16
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvä pään pituus ja yhtenäiset linjat, loiva 
otsapenger, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja 
käpälät, hyvä eturinta ja runko, pitkä lanneosa. Hyvät kulmaukset, liikkeessä hieman 
pyöreä lanneosa, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, taka-askeleessa saisi olla enemmän 
voimaa, hyvä käytös.
VAL ERI

Happy Harlekin’s Elle Driver FI55679/13
VAL POISSA

Happy Harlekin’s Wannab Princess FI20128/17
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat, purenta ok, hyvät 
silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, erittäin hyvä eturinta ja runko, turhan pitkä lanneosa, hyvä
luusto ja käpälät, hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin, hyvä käytös.
VAL ERI2 SA PN2 NORDVASERT

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Happy Harlekin’s 
Erittäin hyvä ryhmä, joka koostuu kolmesta eri yhdistelmästä. Kaikilla koirilla erittäin hyvät 
pään mallit ja rakenteet sekä vahvuusaste. Hyvät käytökset, onnittelut kasvattajalle 
hyvästä kasvatustyöstä.
KASV1 KP ROP-KASV.

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA



Edendane’s Mickey Goldmill FI16968/19
PEN POISSA

JUNIORILUOKKA

Alchermes De’ Cinegeti FI20287/19
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniori uros. Hyvä pään pituus, yhtenäiset linjat, oikea 
purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, korkea säkä, hyvä luusto ja käpälät, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, 
voisi esiintyä hieman vapautuneemmin.
JUN ERI3

Alder Gladeäs Sandels FI33400/18
Erittäin hyvätyyppinen ja kokoinen juniori uros, kuono-osa voisi olla hieman pidempi, hyvä 
purenta, riittävän tummat silmät. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja 
runko, saisi olla paremmin kulmautunut niin edestä kuin takaa. Voisi liikkua pidemmällä 
taka-askeleella, hyvä käytös.
JUN ERI4

Edendane’s The Joe Cool FI34009/18
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniori uros, hyvin kaunis pää, oikea purenta, hyvät 
silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, erittäin hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, 
sopivat kulmaukset. Taka-askel voisi olla hieman pidempi, kaunis väri, hyvä käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI NORDSERT VSP

Edendane’s Woodstock FI34010/18
Erittäin hyvä tyyppinen ja kokoinen juniori uros, hyvä pään pituus ja linjat, oikea purenta, 
hieman avonaiset silmäluomet. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja 
runko, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin, hieman pitkä häntä, joka liikkeessä ajoittain 
hieman korkea, kaunis väri ja hyvä käytös.
JUN ERI2 SA PU2 VASERT NORDVASERT

NUORTENLUOKKA

Alder Glade’s Stallone FI33398/18
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, hyvä pään pituus, yhtenäiset linjat, oikea 
purenta, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, vahva eturinta ja 
runko, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös.
NUO ERI2 SA PU4

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori uros, joka tällä hetkellä näyttää hieman 
kevyeltä. Hyvä pään pituus, melko yhtenäiset linjat, oikea purenta, näkyvät vilkkuluomet 
häiritsevät. Hyvä kaulalinja, sopiva luusto, hyvät käpälät, eturinta saisi olla parempi ja 
runko täyteläisempi. Etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvä. Liikkuu hyvin, hyvä 
käytös.
NUO ERI1 SA PU3

AVOINLUOKKA



Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
AVO POISSA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Señorita FI33404/18
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniori narttu, joka on tasapainoisesti kehittynyt. Hyvät
pään linjat ja pituus, hieman loiva otsapenger, oikea purenta, hieman avonaiset 
silmäluomet. Hyvä kaulalinja samoin luusto ja käpälät, hyvin kehittynyt eturinta ja runko, 
sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvä käytös.
JUN ERI1 SA VASERT

NUORTENLUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu, jolla hyvät pään linjat ja pituus, hieman 
loiva otsapenger, oikea purenta. Hyvä kaulalinja, luusto voisi olla hieman vahvempi, hyvät 
käpälät, hyvä eturinta ja runko, polvikulmaus voisi olla hieman parempi. Liikkuu hyvin, 
karvapeite ei tänään kunnossa, hyvä käytös.
NUO ERI2

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Erinomaista tyyppiä edustava, kaunislinjainen narttu, hyvä pään pituus ja linjat, kuono-osa 
voisi olla hieman täyteläisempi, oikea purenta. Kaunis kaulalinja, hyvä luusto, seisoo 
etukäpälät hieman sisäänpäin, erittäin hyvä eturinta, runko sekä kulmaukset. Liikkuu 
pitkällä askeleella ja vaivattomasti, kaunis väri, hyvä käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI NORDSERT ROP

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen kaunislinjainen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus, 
päässä voisi olla hieman enemmän syvyyttä, loiva otsapenger, oikea purenta, hyvät silmät.
Kaunis kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko sekä kulmaukset. Liikkuu 
erittäin hyvin, turhan nokinen väri häiritsee, hyvä käytös.
VAL ERI2 SA PN3

Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolle toivoisin paremman takaosan. Hyvä pään 
pituus ja linjat, oikea purenta, tummat silmät. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, 
erittäin hyvä eturinta ja runko, hyvä etukulmaus, tulisi liikkua paremmalla taka-askeleella. 
Turhan nokinen väri, hyvä käytös, takaliikkeet pudottavat palkintosijaa.
VAL EH3

Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Erinomaista tyyppiä edustava kaunislinjainen narttu. Kaunis pää ja ilme, oikea purenta. 
Kaunis kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, erittäin hyvät mittasuhteet, erinomainen rakenne, 
hyvät tasapainoiset liikkeet. Nokisuus häiritsee, hyvä käytös.



VAL ERI1 SA PN2 NORDVASERT

VETERAANILUOKKA

Alder Glade’s Lawella FI29950/11
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani narttu. 
Hyvä pään linjat ja pituus, oikea purenta, hyvät silmät, hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja 
käpälät, hyvä eturinta ja runko, hyvät kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin, väri 
saisi olla keltaisempi, hyvä käytös.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Alder Glade’s
Erittäin hyvä ryhmä, joka koostuu kolmesta eri yhdistelmästä, kaikilla koirilla saman 
tyyppiset päät, hyvät rakenteet ja luustot. Liikkuvat myös hyvin, onnittelut kasvattajalle.
KASV2 KP

Kennel Edendane’s
Erittäin hyvä ryhmä, koostuu kahdesta eri yhdistelmästä. Kaikilla koirilla erittäin hyvät 
rakenteet ja kauniit päät, ne liikkuvat myös erittäin hyvin, värien nokisuus häiritsee, hyvät 
luonteet.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-3-KASV.

Sininen

NARTUT

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s Jewel Of Blue Diamonds FI44394/17
Erittäin hyvä tyyppinen ja kokoinen feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää, hieman loiva 
otsapenger, oikea purenta, erittäin hyvä silmien väri. Kaunis kaulalinja, hyvä luusto ja 
käpälät, hyvä eturinta ja runko, sekä kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin, kaunis sininen väri,
hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI NORDSERT ROP

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen ja erinomaisessa kunnossa oleva veteraani narttu. 
Hyvä pään pituus ja linjat, loiva otsapenger, hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. 
Erittäin hyvä eturinta ja runko, hyvät kulmaukset. Liikkuu kymmenen vuotiaaksi erittäin 
hyvin, hyvä sininen väri ja hyvä käytös.
VET ERI1 SA PN2 NORDVASERT ROP-VET




