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Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Champion Moyego Serdtsa Orion RKF5097643
14 kk, vahva pää, johon toivoisin pituutta ja eleganssia, hieman pyöristyvä kallo. Hyvä 
kaula, lupaava säkä, riittävä luusto kokoisekseen, suora olkavarsi, sekä eturinta ja runko 
saa vielä kehittyä. Toivoisin taakse leveämmän reiden, liikkuu yhdensuuntaisesti, 
tasapainoisesti, hyvä väri, miellyttävä luonne.
JUN EH3

Lavisstyle Ps Nova’s Legacy FI53073/18
10 kk, kookas vielä kovin ilmava juniori. Hyvä pään pituus, vielä takaluisu kallo, hyvä 
neliömäinen huulilinja. Tyylikäs kaula, niukasti kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. 
Hieman lyhyt luisu lantio, runko saa vielä syventyä ja voimistua. Kevyet liikkeet, kaipaa 
luonnollisesti runsaasti aikaa, erinomainen luonne ja väri.
JUN EH2

Perfect Sunshine James Hetfield FI49644/18
11 kk, kookas, lupaava hyvän pituinen, oikealinjainen pää, hieman avoimet silmät, hyvä 
kaula. Riittävä luusto, vielä etuasentoinen lapa, hyvä luusto ja käpälät. Toivoisin hieman 
pidemmän rintakehän, normaalisti kulmautunut takaa, melko kuroutunut vatsalinja, liikkuu 
kevyesti, voisi olla paremmin värittynyt.
JUN EH1

VALIOLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
2v 4 kk, mittasuhteiltaan oikea ja tasapainoinen, komea pitkä uroksen pää, hieman pieni 
kuono, kaunis kaula. Erinomainen säkä ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu 
tasapainoisella pitkällä askeleella sivusta. Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grand Oak’s Seabiscuit FI27959/18
Mittasuhteiltaan eriomainen, tyylikäs hyvin kehittynyt juniori. Riittävän mittainen 
oikealinjainen pää, loiva otsapenger, hieman avoimet silmät. Kaunis kaula, riittävä luusto, 
niukemmin kulmautunut edestä kuin takaa, lupaava runko. Liikkuu kevyesti, mutta 
pyöristää ylälinjaansa liikkeessä, pohjaväri voisi olla puhtaampi, miellyttävä luonne.
JUN ERI1



Happy Harlekin’s The Wonder Of You FI39456/18
Vahva, mittasuhteiltaan melko hyvä harmaa harlekiini. Riittävä pään pituus, hieman 
takaluisu kallo, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä, tasapainoiset 
kulmaukset, tilava runko, liikkuu vielä kovin löysästi edestä, pitkällä askeleella sivusta, 
pyöristää ylälinjaansa liikkeessä, hyvä luonne.
JUN EH2

VALIOLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
2,5 v, tyylikäs linjainen narttu, hyvä ilmeinen riittävän mittainen nartun pää, jossa 
aavistuksen takaluisu kallo. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä säkä, sopiva luusto, suora 
olkavarsi, toivoisin täyteläisemmän eturinnan, muuten tilava runko. Normaalisti 
kulmautunut takaa, liikkuu löysästi edestä, sujuvasti sivusta, hyvä väri ja luonne.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

Taliekin Elita One FI30652/17
2 v, tyylikäs linjakas narttu, riittävän mittainen pää, hieman loiva otsapenger. Hyvä kaula, 
säkä ja ylälinja, hieman niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, eturinta voisi olla alas asti 
täyteläisempi, tilava runko. Liikkuu löysästi edestä, sujuvasti sivusta, hyvä väri ja luonne.
VAL ERI2 SA PN2

Sininen

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Genedda L Àrc De Triomphe FI29264/18
15 kk, mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäslinjainen vahva riittävän mittainen pää, jossa 
vielä loiva otsapenger. Erinomainen kaula, säkä ja ylälinja, sopiva luusto, niukemmin 
kulmautunut edestä kuin takaa, hieman epävarmat ranteet, erinomainen runko. Voisi 
liikkua hieman tehokkaammin takaa, muuten tasapainoisesti, erinomainen väri ja luonne.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda La Canelle FI29267/18
16 kk, mittasuhteiltaan oikea, hieman tuhdissa kunnossa esitetty juniori, tässä vaiheessa 
kapea otsapenkereetön pää, kevyt alaleuka. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, niukasti 
kulmautunut olkavarsi, lupaava eturinta ja runko. Normaalisti kulmautunut takaa, 
tasapainoiset liikkeet, hyvä väri ja luonne.
JUN EH2

Genedda Le Chien FI29268/18



16 kk, mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen, toivoisin päähän pituutta varsinkin kuono-
osaan, vielä pitkä loiva otsapenger. Hyvä kaula, ylälinja, sopiva luusto, hieman niukat 
tasapainoiset kulmaukset. Eturinta saa kehittyä, tilava runko joka voisi olla hieman 
hoikempi tänään, liikkuu sujuvasti, taka-askel voisi olla hieman ponnekkaampi, hyvä väri ja
luonne.
JUN ERI1

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Sandels FI33400/18
Mittasuhteiltaan erinomainen ja hyvin kehittynyt, voimakas uroksen pää, johon toivoisin 
hieman pituutta ja jaloutta kallo-osaan, hyvät korvat, kaula ja ylälinja. Vahva luusto, 
niukemmin kulmautunut edestä kuin takaa, tilava runko. Valitettavasti tänään ei liiku 
puhtaasti edestä sen vuoksi eva.
JUN EVA

AVOINLUOKKA

Red Rublev Jetsetter FI46019/17
2 v kookas mittasuhteiltaan erinomainen, keskivahva uros, hyvä ilmeinen riittävän pituinen 
oikealinjainen pää, hyvät korvat. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, sopiva luusto, täyteläinen 
eturinta. Aavistuksen pitkä lanne osa, liikkuu hieman kapeasti edestä, riittävällä 
askelpituudella sivusta, hyvä väri ja luonne.
AVO ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Ihastuttava upealinjainen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu, ihana ilmeinen nartun pää, 
jossa upea huulilinja. Kaunis kaula, säkä ja ylälinja, ihana luusto, eturinta, runko sekä 
kulmaukset. Kauniit tasapainoiset liikkeet, hienosti esitetty, narttu minun makuuni.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2


