
11.8.2019 Kotka KV
tuomari: Tuire Okkola

Sininen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s I M Your Lovejoy FI36303/16
3 v, hyvät rungon mittasuhteet, riittävä massa ikäisekseen, hyvä luusto. Hyvä pää ja ilme, 
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä sivuaskel, liikkuu hieman löysästi
edestä.
AVO ERI1 SA PU1 CACIB VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda La Belle FI29270/18
16 kk, koon alarajalla oleva, mutta kauttaaltaan sopusuhtainen narttu. Riittävä luusto, hyvä
pää ja ilme, avoimet kyynärpäät, hyvin kulmautunut takaa. Erinomainen pigmentti, hyvä 
ylälinja, karva ja väri. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Greatest Love Of All FI42391/15
4 v, hyvän kokoinen, kauttaaltaan tasapainoinen narttu, jolla erinomainen luusto, eturinta 
ja takakulmaukset. Hyvä pää ja pigmentti, erinomainen ylälinja seistessä ja liikkeessä. 
Hyvä karva ja häntä, liikkuu hyvin sivulta, hieman ahtaasti takaa, esiintyy ja esitetään 
hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Leevindane A Kiss From A Rose With Bonel FI44968/18
VAL POISSA

Via Grano’s Unagradable Sorpresa FI44476/16
2,5 v, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, erinomainen luusto ja eturinta. Hyvän pituinen 
pää, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät ja huulet hieman kuivemmat. Erinomainen 
taikaosa, tänään turhan ylöskuroutunut alalinja, hyvä karva ja väri. Liikkuu hyvin sivulta, 
esiintyy ja esitetään hyvin.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10



10 vm ikäänsä nähden hyvin säilynyt veteraani, hyvät mittasuhteet ja luusto, hyvä eturinta,
hyvä pää ja purenta. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva ja häntä. Liikkeessä ikä näkyy, 
liikkuu hieman jäykästi, onnittelut omistajalle!
VET ERI1 ROP-VET

Tuomari: Kaisa Metteri-Gold

Musta / harlekiini

UROKSET

VALIOLUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
2,5 vuotias, erinomainen tyyppi, tasapaino ja mittasuhteet, hyvänmallinen ja -vahvuinen 
pää, jossa hyvä huulilinja ja vahva kuono-osa, kuonon selkä voisi olla vielä suorempi, ok 
purenta. Tyylikäs kaula, hyvä eturinta ja luusto. Liikkuu tasapainoisesti ja ryhdikkäästi 
ylälinjansa liikkeessä.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

Valiant Iz Tsarskoselskoy Usadby RKF4475983
3-vuotias, vankka uros, jolla hyväpituinen pää, riittävän vahva kuono-osa, hieman liikaa 
huulia, luomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rinta ja 
rintakehä, hieman pitkä lanneosa, liikkuu yhdensuuntaisesti, turhan korkea häntä 
liikkeessä.
VAL ERI2

VETERAANILUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
8 vuotias, hyväkuntoinen veteraani, jolla hyvänpituinen pää, hieman niukka huulilinja. 
Riittävän vahva kaula, hieman vaaleat silmät, niukasti kulmautunut edestä, vahvemmin 
takaa. Niukka eturinta, eturinta saisi olla vahvempi, hyvä luusto. Liikkuu kinnerahtaasti 
takaa, ei tänään liiku edukseen.
VET EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grand Oak’s Secretariat FI27953/18
1vm feminiini narttu, jolla hyvänpituinen pää, turhan vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, 
luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä huulilinja. Tasapainoiset kulmaukset, saa vielä 
voimistua eturinnastaan, riittävä luusto. Liikkuu vielä kapeasti takaa, saa vielä vakiintua 
liikkeessään, pyöristää hieman selkäänsä liikkeessä.
JUN EH1



NUORTENLUOKKA

Catapha’s Girl Of Genius FI32085/18
Hyvin keskeneräinen nuori narttu, jolla kovin vaatimaton pää, hyvät pään linja, kuono-osa 
saisi olla pidempi, vaaleat silmät, niukka huulilinja, ruusu korvat. Niukasti kulmautunut, 
tulee vielä kehittyä eturinnastaan, hyvät mittasuhteet. Liikkuu kapeasti takaa, liikkuu 
tasapainoisesti.
NUO H

Grand Oak’s Seabiscuit FI27959/18
Feminiininen nuori narttu, jolla hyvän pituinen ja vahvuinen pää, hyvä vahva kuono-osa, 
kaunis huulilinja, silmien alaluomet voisi olla tiiviimmät. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvin 
kulmautunut, eturinta saa voimistua, liikkuu tasapainoisesti, hieman pitkä lanneosa.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA

Altais Flos-Nocte RKF4745147
2,8 vuotias, hyvät nartun mittasuhteet omaava tasapainoinen narttu. Hyvänmallinen ja –
vahvuinen pää, kauniit tummat silmät, turhan löysää nahkaa, huulilinja saisi olla tiiviimpi. 
Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, liikkuu tasapainoisesti.
AVO ERI2

Genedda Hé Oui FI38170/17
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvän pituinen feminiininen pää, jossa kuono-osa voisi
olla vahvempi, kaunis huulilinja. Elegantti kaula, hyvä ylälinja, hyvä luusto, hyvä rinta, 
liikkuu hieman kapeasti takaa, toivoisin puhtaamman värin.
AVO ERI1 SA PN2 VACA

VALIOLUOKKA

Genedda Gâteau D’anniversaire FI48182/16
Erinomainen tyyppi, tasapaino ja mittasuhteet, hyvänmallinen ja –vahvuinen pää, turhan 
löysä nahka leuan alla, hyvä huulilinja, turhan vaaleat silmät. Hyvä kaula, tasapainoiset 
kulmaukset, riittävä eturinta. Liikkuu tasapainoisesti.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
4,5 vuotias elegantti narttu, jolla hyvät päänlinjat, kuono-osa saisi olla vahvempi, kauniit 
tummat silmät. Niukasti kulmautunut edestä, hieman pitkä lanneosa. Liikkuu riittävällä 
sivuaskeleella.
VAL EH3

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Hieman pitkän mallinen vankka narttu, hyvän pituinen pää, kauniit silmät, hyvä vahva 
kuono-osa, hyvä huulilinja. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä rintakehä ja eturinta, hyvä 
luusto. Liikkuu hieman kapeasti takaa, hyvällä tasapainoisella sivuaskeleella.
VAL ERI2 SA PN3



Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Sandels FI33400/18
JUN POISSA

AVOINLUOKKA

Samuraiwood’s Paavo Pesusieni FI48397/17
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, maskuliininen pää, kuono-osa voisi olla hieman 
pidempi, mutta hyvän vahvuinen. Hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä 
eturinta, rintakehä ja luusto. Liikkuu tasapainoisesti.
AVO ERI1 SA PU1 CACIB VSP

VALIOLUOKKA

Maxidan’s Abracadabra FI45340/17
Vankka maskuliininen valio uros, jolla hyvänmallinen vahva uroksen pää, otsapenger voisi 
olla korostuneempi ja nahka tiiviimpi, hyvä kaula ja ylälinja. Erinomaisesti kulmautunut, 
hyvä luusto, liikkuu tasapainoisesti säilyttäen ylälinjansa.
VAL ERI1 SA PU2 VACA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Helen Sweetstory FI34012/18
Erinomaista tyyppiä edustava, tasapainoinen tyylikäs narttu, erinomainen pää, jossa hyvät 
päänlinjat, hyvä huulilinja. Tyylikäs kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä rinta ja rintakehä. 
Liikkuu hyvällä tasapainoisella askeleella.
JUN ERI1 SA ROP-JUN

Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18
Vuoden ikäinen elegantti narttu, feminiininen pää, riittävän vahva kuono-osa, hyvä 
huulilinja, alaluomi voisi olla tiiviimpi. Elegantti kaula, riittävästi kulmautunut edestä, 
vahvemmin takaa, hieman kevyt luusto. Liikkuu vielä ahtaasti takaa ja löysästi edestä, 
hyvällä sivuaskeleella.
JUN EH2

NUORTENLUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
16 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori narttu, kaunislinjainen feminiininen pää jossa 
hyvä kuono-osa. Voimakas niskakyhmy, elegantti kaula, hyvä ylälinja, hieman pitkä 



lanneosa. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, riittävä luusto, eturinta hyvin tuloillaan, 
liikkuu tasapainoisesti.
NUO ERI2 SA VASERT

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
1,5 vuotias ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori narttu, jolla hyvänmallinen pää, hyvä vahva 
kuono-osa, hieman runsas huulilinja, hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, hieman pitkä lanneosa. Liikkuu tasapainoisesti säilyttäen 
ylälinjansa.
NUO ERI1 SA PN4 SERTI

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen feminiininen pää jossa kauniit silmät, hyvä vahva 
kuono-osa. Hyvä kaula, ylälinja, hyvä rintakehä ja eturinta, hieman pitkä lanneosa. Liikkuu 
erinomaisesti säilyttäen ylälinjansa erinomaisesti.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
3,5 vuotias erinomaista tyyppiä edustava tasapainoinen narttu, kaunislinjainen ja hyvän 
pituinen pää, ok huulilinja. Tyylikäs kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi 
edestä, täyteläinen eturinta, hyvä rintakehä. Liikkuu riittävällä askelpituudella.
VAL ERI3 SA PN3

Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvän pituinen kaunislinjainen pää, hyvä ilme, 
erinomainen huulilinja. Tyylikäs kaula ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset ja eturinta, 
sopusuhtainen luusto. Liikkuu tasapainoisesti säilyttäen ylälinjansa.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-4

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s 
2 yhdistelmästä koostuva korkeatasoinen ryhmä, erinomaisia rotunsa edustajia. Kaikilla 
koirilla hyvin yhtenäiset päät, hyvät ilmeet, tasapainoisia erinomaisesti liikkuvia rotunsa 
edustajia. Onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV.


