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Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grand Oak’s Man O’War FI27952/18
17 kk nuori, tällä hetkellä ilmavan vaikutelman antava uros, vahva raajaluusto. Pitkä pää, 
pään linjat lähes yhdensuuntaiset, hieman liikaa huulta & leuan alusnahkaa, otsapenger 
saisi olla selvempi, punottavat luomet häiritsevät ilmettä. Rintakehä & eturinta saavat 
täyttyä, niukasti kulmautunut edestä, paremmin takaa, hieman luisu lantio. Liikkuu ahtaasti
takaa, sivuliikkeen tulee vakiintua, tarvitsee aikaa.
JUN H

Jättiläisen Neuvo Roihunpoika FI53627/18
11 kk, vielä ilmavan vaikutelman antava uros, rintakehä & etuosa saavat vielä täyttyä, 
erinomainen raajaluusto. Pitkä kapea pää, erittäin niukka otsapenger, hieman löysyyttä 
silmäluomissa, turhan paljon huulta, erittäin hyvät korvat & kaula. Pyöristää hieman 
selkäänsä, niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu vielä kapeasti edestä & 
takaa, sivuliike saa vakiintua.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Finskilän Comea Danemanian Casanova FI22461/18
1,5 v, vauhdikas nuori uros, koira saa vahvistua kauttaaltaan, hyvä uroksen pää, lähes 
yhdensuuntaiset pään tasot, hieman reilusti huulia, korvat voisivat olla paremmin 
asettuneet, purenta ok. Pitkä kapea kaula, selvä säkä, liikkuu kapeasti, liikkeiden tulee 
vielä vakiintua, koira tarvitsee vielä paljon aikaa.
NUO H

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Favourita Florius FI48544/14
5 v uros, ryhdikäs uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, aavistuksen turhan vahva pää, 
kallo-osa turhan vahva, erinomaiset korvat, hieman löysyyttä silmäluomissa, kuono-osa 
voisi olla aavistuksen pidempi suhteessa kalloon. Tyylikäs ylälinja, tasapainoisesti 
kulmautunut, liikkuu pitkällä tasapainoisella askeleella, hieman löysästi edestä. Kaunis 
musta väri, hyvä karvapeite.
VAL ERI2 SA PU2

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
2,5 v tyylikäs uros, erinomainen rungon mittasuhteet, vahva raajaluusto, pitkälinjainen pää,
otsapenger voisi olla selvempi, hieman syvällä olevat silmät, erinomainen huulikulma & 
korvat. Tyylikäs ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu pitkällä joustavalla 
sivuaskeleella, hieman löysin kyynärpäin. Tyylikäs esiintyminen.



VAL ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Catapha’s Hunter Of Love FI52968/18
13 kk pieni kevyt narttu, pieni kapea pää, kuono-osa voisi olla pidempi suhteessa kalloon, 
vaaleat silmät pilaavat ilmeen, purenta ok, kookkaat matalalle kiinnittyneet korvat. Pitkä 
kapea kaula, erittäin hyvä ylälinja, kuitenkin hieman pitkä lanne-osa, pysty olkavarsi, 
paremmin kulmautunut takaa kuin edestä, etuosa & rintakehä saavat vielä täyttyä. Liikkuu 
kapeasti edestä & takaa, kuitenkin riittävällä askelpituudella, erittäin hyvä raajaluusto.
JUN H

Happy Harlekin’s The Wonder Of You FI39456/18
15 kk, ryhdikäs vahva narttu, jolla erittäin hyvät nartun mittasuhteet, pitkälinjainen pää, 
kauniit tummat silmät, erittäin hyvät korvat, purenta ok, hieman reilusti huulia.. Kaunis 
elegantti kaula, selvä säkä, hieman pitkä lanneosa, erittäin hyvä eturinta & rintakehä. 
Niukemmin kulmautunut edestä, paremmin takaa, vahva raajaluusto, liikkuu pitkällä 
joustavalla sivuaskeleella, hieman löysästi edestä.
JUN ERI1

Rosestar’s Fedora FI37391/18
Keksivahva narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet, pitkälinjainen, kapea pää, otsapenger 
saisi olla selvempi, keskiruskeat silmät, tiiviit luomet, matalalle asettuneet korvat. Kaunis 
pitkä kaula, erittäin hyvä ylälinja, hieman laskeva lantio, riittävä etuosa, suora olkavarsi, 
vahvemmin kulmautunut edestä kuin takaa, erinomaiset käpälät. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella.
JUN ERI2

NUORTENLUOKKA

Finskilän Ciusoitteleva Diiva FI22460/18
18 kk, vielä hieman ilmavan vaikutelman antava nuori narttu, erittäin hyvät nartun 
mittasuhteet. Pitkä kapea pää, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, hieman kevyet korvat, 
kuono-osa voisi olla vahvempi, kaunis kaula. Pitkähkö lanneosa, ylös kiinnittynyt & ylhäällä
kannettu häntä pilaa kokonaisuuden. Laskeva lantio, liikkuu löysästi edestä, riittävällä 
askelpituudella.
NUO EH1

VALIOLUOKKA

Genedda Gãteau D’anniversaire FI48182/16
3 v, erinomainen nartun mittasuhteet, kaunis pitkälinjainen pää yhdensuuntaiset päänlinjat,
hieman vaaleat silmät, erinomainen huulikulma, hyvä asentoiset korvat. Tyylikäs kaula, 
pitkä lanneosa & luisu lantio, tasapainoisesti kulmautunut, kokoon sopiva luusto, 
erinomaiset käpälät. Liikkuu kevyellä askeleella, erittäin hyvällä askelpituudella.
VAL ERI2 SA PN2

Genedda Hé Oui FI38170/17



2 vm vielä hieman kevyt narttu, pitkä kapea pää, otsapenger saisi olla selvempi, kookkaat 
korvat, kauniit silmät. Pitkä elegantti kaula, hieman pitkä lanneosa, niukasti kulmautunut 
edestä, paremmin takaa, etuosa saa vielä täyttyä, liikkuu kapeasti takaa, kuitenkin pitkällä 
joustavalla sivuaskeleella.
VAL ERI

Grande Gremin’s Jewel From Black Crystal FI44399/17
2 v, erinomaiset mittasuhteet, hieman vahva pää, yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis 
huulikulma, erittäin hyvät silmät, hieman matalalle asettuneet korvat. Kaunis kaula, tyylikäs
ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, täyteläinen eturinta. Liikkuu joustavasti, riittävällä 
askelpituudella, hieman löysästi edestä.
VAL ERI3 SA PN3

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
3 v, pitkärunkoinen narttu, kaunis pitkä pää, hyvät pään tasot, kauniit silmät, erinomaiset 
korvat. Tyylikäs kaula, pitkä lanneosa, hieman laskeva lantio, täyteläinen etuosa, 
tasapainoisesti kulmautunut, vahva raajaluusto, hyvät käpälät, karva vaihtumassa. Liikkuu 
vahvalla joustavalla, pitkällä askeleella.
VAL ERI4 SA PN4

Happy Harlekin’s Wannab Princess FI20128/17
2,5 v, tyylikäs pitkärunkoinen narttu, kaunis pitkä pää, yhdensuuntaiset pään linjat, 
epätasainen hammasrivi, erittäin hyvät silmät, erinomaiset korvat. Tyylikäs kaula, pitkä 
lanneosa, täyteläinen eturinta, pysty olkavarsi. Paremmin kulmautunut edestä kuin takaa, 
liikkuu hieman kapeasti johtuen rungon kapeudesta, erinomainen pitkä sivuaskel, 
rauhallinen esiintyminen.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Happy Harlekin’s
Tyylikäs ryhmä, kolmesta eri yhdistelmästä, 1 uros + 3 narttua, kolme mustaa + harmaa 
harlekiini. Kaikilla tyylikkäät päät, hieman pitkät rungot. Erinomaiset raajaluusto, koko 
ryhmä liikkuu joustavalla askeleella. Onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV.

Sininen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s Just Blue Sapphire FI44390/17
2 v, ryhdikäs nuori mies, kaunis, tyylikäs, pitkälinjainen pää, yhdensuuntaiset pään linjat, 
kaunis huulikulma, erittäin hyvät silmät, erinomaiset korvat. Tyylikäs kaula, hieman pitkä 
lanneosa, riittävä eturinta, pysty olkavarsi, paremmin kulmautunut takaa, kuin edestä. 



Vahva raajaluusto, liikkuu pitkällä joustavalla sivuaskeleella, hieman löysin kyynärpäin. 
Kaunis sininen väri.
AVO ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Keto-Orvokki FI33556/18
16 kk, erittäin hyvät nartun mittasuhteet, pitkälinjainen kaunis nartun pää, kuono-osa saa 
täyttyä silmien alta, otsapenger saisi olla selvempi, hieman kevyet korvat, vaaleat silmät. 
Pitkä kapea kaula, hieman pitkä lanneosa, paremmin kulmautunut takaa kuin edestä. 
Lupaava eturinta & rintakehän malli, liikkuu pitkällä sivuaskeleella hieman löysin 
kyynärpäin.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

NUORTENLUOKKA

Genedda L Àmour FI29266/18
17 kk, hieman pitkärunkoinen narttu, kokoon sopiva raajaluusto. Kaunis pitkälinjainen pää, 
yhdensuuntaiset pään tasot, kaunis ilme, hieman kookkaat korvat. Tyylikäs pitkä kaula, 
hieman pehmeä ylälinja, pitkä lanneosa, paremmin kulmautunut takaa, kuin edestä, 
lupaava etuosan malli, joka saa vielä täyttyä. Taka-askel voisi olla aavistuksen pidempi, 
rauhallinen esiintyminen.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT

VETERAANILUOKKA

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
10 v 3 kk, erinomaisessa kunnossa oleva mummokoira, esiintyy ryhdikkäästi. Kaunis pää, 
kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi, kauniit silmät, yhdensuuntaiset pään tasot, 
erinomaiset korvat. Tyylikäs kaula, edelleen tiivis ylälinja, erinomaisesti täyttynyt eturinta, 
vahvemmin kulmautunut takaa kuin edestä, pitkä lanneosa. Erinomainen raajaluusto & 
käpälät.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Stallone FI33398/18
15 kk, kookas vahvaluustoinen uros, pitkä uroksen pää, yhdensuuntaiset pään tasot, tiiviit 
luomet, kauniit silmät, oikea-asentoiset korvat. Vahva hieman pystyasetoinen kaula, 
erittäin hyvä ylälinja, eturinta saa vielä täyttyä, pysty olkavarsi, vahvemmin kulmautunut 



takaa, kuin edestä. Liikkuu vielä hieman kapeasti riittävällä sivuaskeleella. Turhan suorat 
eturaajat, rauhallinen esiintyminen.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT

Max’s Great Bohemian Rhapsody FI45313/18
14 kk, vielä hieman ilmavan vaikutelman antava nuori uros, jonka tulee täyttyä & vahvistua
kauttaaltaan. Kapea pitkä pää, jossa lähes yhdensuuntaiset pään tasot, kookkaat, oikea-
asentoiset korvat, kauniit silmät. Pitkä kapea kaula, selvä säkä, hieman pitkä lanneosa. 
Etuosa saa vielä täyttyä, pysty olkavarsi, vahvemmin kulmautunut takaa, kuin edestä. 
Liikkuu vielä kapeasti johtuen rungon kapeudesta, kuitenkin riittävällä sivuaskeleella.
JUN EH2

NUORTENLUOKKA

Catapha’s Golden I’m Fear Of The Dark FI35281/18
1,5 v, kovin kevyt uros, jolla feminiininen pää, pitkä kapealinjainen pää, jossa niukat 
huulet, otsapenger saisi olla selvempi, koko pään tulisi olla vahvempi, kauniit ilmeikkäät 
silmät, matala-asentoiset korvat. Elegantti kaula, aavistuksen pitkä lanneosa, reisi voisi 
olla leveämpi, pysty olkavarsi, paremmin kulmautunut takaa kuin edestä. Lupaava 
eturinnan malli, rungon tulee vielä täyttyä. Liikkuu vielä kapeasti johtuen rungon 
kapeudesta, hieman löysin kyynärpäin, hyvin sivulta.
NUO H

Jättiläisen Myrrhis odorata FI12549/18
22 kk, tyylikäs nuori uros, vahva pitkälinjainen uroksen pää, yhdensuuntaiset pään tasot, 
kuono-osa voisi olla aavistuksen täyttyneempi, erittäin hyvät silmät, erittäin hyväasentoiset
korvat. Tyylikäs kaula & ylälinja, pysty olkavarsi, paremmin kulmautunut takaa, kuin 
edestä. Eturinta saa vielä täyttyä, liikkuu vielä hieman kapeasti riittävällä askelpituudella. 
Rauhallinen esiintyminen.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Spotted-Sphinx Àrvágenhed FI38150/16
Hieman raskastekoinen uros, erittäin vahva pää, jossa voisi olla enemmän jaloutta, kuono-
osa voisi olla aavistuksen pidempi, runsaasti huulia, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, 
löysyyttä silmäluomissa. Pitkä kaula, pitkähkö lanneosa, pysty olkavarsi, paremmin 
kulmautunut takaa kuin edestä, leveä reisi. Erinomainen raajaluusto, liikkuu löysästi 
kauttaaltaan.
AVO H

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Sonya FI33403/18
16 kk, tyylikäs narttu, jolla erinomainen nartun mittasuhteet, kaunis pitkä pää, jossa 
yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis huulikulma, kauniit silmät, tiiviit luomet, erinomaiset 
korvat. Pitkä elegantti kaula, paremmin kulmautunut takaa, kuin edestä, lupaava 



rintakehän muoto, etuosa saa vielä täyttyä, liikkuu vaivattomasti, pitkällä joustavalla 
askeleella.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Ganteus Queen Of Diamonds FI24804/19
11 kk, nuori vielä ilmavan vaikutelman antava neito, tyylikäs sivuprofiili, kaunis 
pitkälinjainen pää, otsapenger saisi olla selvempi, kaunis huulikulma, kauniit silmät, 
erinomaiset korvat. Tyylikäs, kauniisti kaareutunut kaula, pitkä lanneosa, vahvemmin 
kulmautunut takaa, kuin edestä. Etuosan tulee täyttyä, liikkuu iän mukaisesti & löysästi. 
Koko koiran tulee täyttyä & vakiintua, lupaava nuori neito.
JUN ERI2 SA PN4

Max’s Great Back In Black FI45315/18
14 kk, seistessä kaunis pieni narttu, joka tarvitsee vielä reilusti itseluottamusta, riittävä 
pään koko, suhteessa runkoon, kapea pitkä pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, kauniit 
silmät, hieman kookkaat korvat. Elegantti kaula, tasapainoiset kulmaukset, etuosa & runko
saavat vielä täyttyä kokoon. Sopiva raajaluusto, liikkuu vielä kapeasti, riittävällä 
askelpituudella, taka-askeleessa saisi olla enemmän voimaa.
JUN EH

Max’s Great Bom To Be My Baby FI45322/18
14 kk, sievä narttu, jolla erittäin hyvät nartun mittasuhteet, tarvitsee lisää itseluottamusta. 
Erittäin hyvä nartun pää, yhdensuuntaiset pään tasot, hieman runsaasti huulta, kookkaat 
korvat, hieman löysyyttä luomissa. Pystyasentoinen kaula, tasapainoisesti kulmautunut. 
Ikäisekseen erinomainen eturinta, liikkuu vielä hieman kapeasti riittävällä askelpituudella.
JUN ERI3

Max’s Great Brilliant Disguise FI45318/18
14 kk, vielä hieman pentumaisen vaikutelman antava narttu, koira tarvitsee lisää 
itseluottamusta, pieni kapealinjainen pää, yhdensuuntaiset pään tasot, kookkaat korvat. 
Pitkä kapea kaula, pitkä lanneosa, paremmin kulmautunut takaa, kuin edestä, kokoon 
sopiva luusto. Liikkuu kapeasti ja askeleessa pitäisi olla enemmän voimaa ja askelpituutta.
JUN EH4

NUORTENLUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
17 kk, erittäin hyvät nartun mittasuhteet, kaunis feminiininen pää, jossa yhdensuuntaiset 
pään tasot, otsapenger saisi olla selvempi, aavistuksen löysyyttä silmäluomissa, 
erinomaiset korvat. Tyylikäs pitkä kaula, hieman pitkä lanneosa, vahvemmin kulmautunut 
takaa, kuin edestä, lupaava etuosan muoto. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä & takaa, 
riittävällä askelpituudella, kokoon sopiva raajaluusto, erinomaiset käpälät.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT

AVOINLUOKKA

Catapha’s Gold Gem Tigereye To Max’s FI34598/17
2,5 v narttu, jolla erittäin hyvät nartun mittasuhteet, koira tarvitsee paljon itseluottamusta, 
lähes yhdensuuntaiset pään linjat, kapea kuono-osa, tummat silmät, hieman matalalle 
asettuneet korvat, runsaasti huulia. Erittäin hyvä kaula, pitkä lanneosa, hieman laskeva 



lantio, niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut. Eturinta saa vielä täyttyä, liikkuu 
riittävällä sivuaskeleella, hieman löysyyttä edessä.
AVO EH2

Riverside Tail’s Adelie FI50641/17
2 v, tänään hieman haluttomasti esiintyvä, pyöristää selkäänsä, kaunis nartun pää, 
yhdensuuntaiset pään tasot, otsapenger saisi olla selvempi, kauniit silmät & korvat. Pitkä 
lanneosa, aavistuksen laskeva lantio, kauniisti täyttynyt etuosa, pysty olkavarsi, 
vahvemmin kulmautunut takaa, kuin edestä. Liikkuu pitkällä sivuaskeleella, hieman löysin 
kyynärpäin, valitettavasti valeraskaus vaikuttaa esiintymiseen.
AVO ERI1

VETERAANILUOKKA

Alder Glade’s Lawella FI29950/11
8,5 v tyylikäs, ryhdikäs mummokoira, kaunis feminiininen pää, otsapenger voisi olla 
selvempi, aristokraattinen ilme, erinomaiset korvat. Tyylikäs kaula, ikäisekseen 
erinomaisessa kunnossa, seisoo omin jaloin, vahvemmin kulmautunut takaa, kuin edestä, 
erinomainen eturinnan muoto. Liikkuu erinomaisella pitkällä joustavalla askeleella, upea 
veteraanirouva.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET BIS-2-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Alder Glade’s
3 eri yhdistelmää, kaikki erittäin tyylikkäitä rotunsa edustajia. 1 u + 3 n, kasvattajan jälki 
näkyy joka sukupolvessa. Kaikilla upeat päät, erinomaiset rungot & joustavat pitkät liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV.

Kennel Max’s Great
Kaikki samasta pentueesta, kaikilla yhdenmukaiset kauniit päät, ryhmä koostuu nuorista 
koirista, joiden liikkeiden tulee vakiintua ja runkojen vahvistua. Kiinnitettävä huomiota 
luonteeseen.
KASV2


