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Musta / harlekiini

UROKSET

AVOINLUOKKA

Doggimainen Jussarön Vartija FI39029/16
2,5 v, hyvä koko, mittasuhteet ok, voimakas uroksen pää, jossa erinomaiset 
yhdensuuntaiset tasot, hyvä vahva kuono-osa, aavistuksen poskia. Hyvä kaula ja ylälinja, 
erinomainen runko, hyvä eturinta, vahva luusto, hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut edestä 
ja takaa, hyvä leveä reisi ja matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti, kinner voisi olla 
vakaampi, hyvä sujuva sivuaskel. Erinomainen musta väri, hyvin esitetty.
AVO ERI2 SA PU3 SERTI FI MVA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
2 v, hyvä koko ja mittasuhteet, pitkälinjainen kaunis uroksen pää, kuonon selkä voisi olla 
suorempi, yhdensuuntaiset linjat, kaunis huulikulma. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä 
runko, kaunis eturinta, sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät, hyvin ja tasapainoisesti 
kulmautunut, hyvä leveä reisi. Liikkuu hieman löysästi edestä, maatavoittava sujuva 
sivuaskel, komea kokonaisuus, hyvä musta väri, hyvin esitetty.
AVO ERI1 SA PU1 CACIB VSP

Hoppingham’s Take Me To Your Heart FI36319/17
23 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, pitkälinjainen kaunis uroksen pää, jossa yhdensuuntaiset
tasot, hyvä huulikulma, hyvä vahva kuono-osa. Kaunis kaula, ylälinja ok, aavistuksen pysty
lantio, sopiva runko, lupaava eturinta. Hyvä luuston vahvuus, käpälät voisi olla kootummat,
riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti joustavalla 
sivuaskeleella. Nuorimies vielä hieman ylpeä hännästään, hyvät raamit joihin täyttyä, hyvin
esitetty.
AVO ERI3

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
4,5 v, kookas maskuliininen uros, voimakas uroksen pää, jossa erinomaiset pään tasot, 
hyvä otsapenger, hyvä huulikulma, hieman löysää kaulanahkaa leuan alla. Hyvä kaula, 
erinomainen ylälinja, sopiva runko, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin 
takaa, hyvä leveä reisi, matala kinner. Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu hieman löysästi 
edestä, hyvä sujuva sivuliike ja askelpituus, hyvä musta väri.
VAL ERI1 SA PU2 VACA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grand Oak’s Seabiscuit FI27959/18



11 kk, hyvät mittasuhteet ja koko, narttumainen kokonaisuus, pitkälinjainen nartun pää, 
jossa hyvät yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä huulikulma, kaunis kaula. Hyvä ylälinja, 
sopiva rungon vahvuus, hyvä luusto ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, 
hyvä leveä reisi, matala kinner. Hyvä puhdas valkoinen pohjaväri ja läiskitys, tänään koira 
turhan vilkkaalla tuulella, antaa katsoa hampaat, alentaa palkintosijaa, ei osoita 
minkäänlaista hermostuneisuutta, ei vaan halua kosketusta tuomarilta tänään.
JUN EH1

Happy Harlekin’s The Wonder Of You FI39456/18
9 kk, vahva juniori narttu, hyvät mittasuhteet, oikean mallinen pää, jossa hyvät 
mittasuhteet ja yhdensuuntaiset linjat, erinomainen huulikulma, kaunis kaula. Vielä hieman
kaareva selkälinja, aavistuksen pysty lantio, erinomainen runko, lupaava eturinta, hyvä 
luusto ja käpälät. Hieman pysty olkavarsi, niukemmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. 
Liikkuu hieman leveästi ja löysästi edestä, taka-askel saa voimistua, sivuliikkeessä hyvä 
askelpituus, koira pyrkii käyttämään takaraajojaan vielä rungon alla, niin seistessä kuin 
liikkeessä. ihastuttava harmaaharlekiini väri.
JUN EH2

Patch-Guilt’s Erica FI26434/18
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Jewel From Black Crystal FI44399/17
19 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, narttumainen kokonaisuus, pitkälinjainen pää, jossa 
riittävä stoppi, yhdensuuntaiset tasot, kauniit silmät, hyvä huulikulma, kaunis kaula, hyvä 
selkälinja. Melko pysty lantio, hyvä runko, lupaava lantio, hyvä luusto, erinomaiset käpälät.
Tasapainoiset ja riittävästi kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella
itsensä hyvin kantaen, erinomainen musta väri.
NUO ERI2

Mollyvollyxo EJ33272/17
22 kk, hyvä koko, mittasuhteilta aavistuksen pitkähkö, kaunis linjainen pitkä pää, jossa 
riittävä stoppi, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, oikea-asentoinen lantio, 
sopiva rungon vahvuus, aavistuksen pitkä lanne, sopiva luusto, käpälät ok. Hyvin ja 
tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, kinner saa vakaantua, hyvä 
sivuaskel, kantaa itsensä kauniisti, hyvä musta väri.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT

AVOINLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
2 v, hyvä koko, mittasuhteet nartulle ok, kaunislinjainen nartun pää, jossa hyvä pituus, 
aavistuksen loiva otsapenger, hyvä huulikulma, hieno kaula. Hyvä ylälinja, sopiva runko, 
eturinta saa täyttyä, aavistuksen pitkähkö lanne, melko pysty olkavarsi, noukemmin 
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, hyvä matala kinner, hyvät käpälät. Liikkuu 
aavistuksen lyhyesti edestä, hyvä taka-askel ja työntö, hyvä musta väri, hyvin esitetty.
AVO ERI2 SA 

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16



2 v, vahva narttu, jossa kuitenkin selkeä sukupuolileima, pitkälinjainen pää, jossa stoppi 
voisi olla voimakkaampi, yhdensuuntaiset tasot, erittäin kauniit silmät. Erinomainen kaula, 
vielä hieman nouseva selkälinja, aavistuksen pitkä lanne, hyvä runko ja eturinta, sekä 
luusto ja käpälät, hyvin kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Liikkuu vielä hieman 
voimattomasti takaa, hyvin edestä, ihastuttava olemus ja käytös, hyvin esitetty.
AVO EH3

Happy Harlekin’s Wannab Princess FI20128/17
2 v, narttumainen, tyylikäs kokonaisuus, kaunis pitkälinjainen nartun pää, jossa 
erinomaiset silmät, stoppi voisi olla voimakkaampi, kaunis huulikulma, kaula ja ylälinja. 
Hyvä runko ja eturinta, hyvä luusto ja käpälät, hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu
yhdensuuntaisesti, tasapainoisesti, hyvällä askelpituudella. Hyvä väri, kauniisti esitetty.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB FI MVA ROP

VALIOLUOKKA

Gloryäs Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
4,5 v, keskikokoinen, narttumainen kokonaisuus, mittasuhteet ok, kaunis ilmeinen pitkä 
nartun pää, jossa stoppi voisi olla selvempi, hyvä silmät, kaunis huulilinja. Hieno kaula, 
hyvä ylälinja, runko ja eturinta, sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät. Riittävästi 
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella,
hyvin esitetty.
VAL ERI3 SA

Happy Harlekin’s Mary Corleone FI54831/16
2,5 v, hyvä koko ja vahvuus, kaunis pitkälinjainen pää, stoppi voisi olla selvempi, hyvät 
yhdensuuntaiset linjat, kaunis huulilinja, hyvä kaula, ylälinja ok. Aavistuksen pysty lantio, 
hyvä runko, sopiva eturinta, hyvä luuston vahvuus ja käpälät, riittävästi kulmautunut 
edestä, niukemmin takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, hyvällä letkeällä askeleella, 
riittävä voima takana, hyvä musta väri, hyvin esitetty.
VAL ERI2 SA PN4

Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
Lähes 3 v, hyvät mittasuhteet ja koko, kaunis pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, riittävä 
stoppi, kauniit silmät, hyvä huulilinja ja kaula, selvä säkä, selkälinja pyöristyy lanteen 
kohdalla. Hieman pysty lantio, hyvä eturinta, sopiva runko, kaunis alalinja, hieman pysty 
olkavarsi, niukemmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu 
lähes yhdensuuntaisesti, selkälinja pyöristyy voimakkaammin vielä liikkeessä, voimakas 
takapotku, sivuliike ok, hyvä musta väri, hyvin esitetty ja käytös.
VAL EH4

Taliekin Elita One FI30652/17
2 v, kookas narttumainen kokonaisuus, oikealinjainen nartun pää, jossa yhdensuuntaiset 
tasot, hyvä huulilinja, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko ja eturinta, hyvä 
luusto ja käpälät, riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu aavistuksen löysästi 
vielä edestä, hyvä pitkä askel, kantaa itsensä hyvin, hyvä musta väri, hyvin esitetty.
VAL ERI1 SA PN2 VACA

KASVATTAJALUOKKA



Kennel Happy Harlekin’s
2 eri yhdistelmää, 1 uros, 3 narttua, kauniit päät ja ilmeet, hyvät rungot, ylälinjat, hyvät 
luustot ja käpälät. Kasvattajalla on selkeä oikea rotutyyppi, jossa yhdistyy jalous ja voima. 
Kaikki liikkuu tasapainoisesti, ihastuttavat olemukset ja käytökset kaikilla.
KASV1 KP ROP-KASV.

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Stallone FI33398/18
10 kk, hyvä koko ja vahvuus, selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen 
uroksen pää, jossa hyvät yhdensuuntaiset tasot, riittävä stoppi, hyvät silmät, kaunis 
huulilinja. Vahva hyvä kaula, hyvä ylälinja, erinomainen runko ja eturinta ikäisekseen, 
vahva luusto, aavistuksen pysty välikämmen, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 
lähes yhdensuuntaisesti, takapotkun toivotaan enemmän voimaa, komea kokonaisuus, 
rodunomainen olemus ja käytös.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT

Grazy Danes Saakashvili FI27884/18
11 kk, hyvän vahvuinen nuoren uroksen pää, joka voisi olla aavistuksen pidempi, hyvät 
yhdensuuntaiset pään tasot, kauniit silmät, mittasuhteiltaan neliö. Hyvä rungon vahvuus, 
melko lyhyt rintalasta, aavistuksen pysty lantio, hyvä luusto ja käpälät, hieman pysty 
olkavarsi. Niukemmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, liikkuu vielä hieman kapeasti 
edestä, takaliike tarvitsee vielä voimistua. Nuori uros joka tarvitsee aikaa täyttääkseen 
raaminsa. Kaunis tiikeriväritys, kaunis olemus ja käytös.
JUN EH3

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
1 v 4 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pitkä pää, jossa hyvä stoppi, kaunis huulilinja, 
ihastuttava ilme. Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva runko, lupaava eturinta, hyvä luuston 
vahvuus ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa, hyvä matala kinner.
Liikkuu hieman löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin, lupaavat raamit joihin täyttyä, 
hyvin esitetty.
JUN ERI2 SA

NUORTENLUOKKA

Nordlandia Danes Gold Digger SE10672/2018
NUO POISSA

Samuraiwood’s Paavo Pesusieni FI48397/17
1,5 v, keskikokoinen vahva uros, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, jossa lähes 
yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä huulilinja, silmät, ylälinja, kaunis kaula. Hyvä runko ja 
eturinta, hienot suorat vahvat raajat, hyvät käpälät, tasapainoiset kulmaukset, hyvä leveä 



reisi, matala kinner. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, takapotkuun toivoisin lisää voimaa, 
kompakti kokonaisuus, hyvin esitetty.
NUO ERI1 SA

AVOINLUOKKA

Alder Glade’s Milou FI21664/17
2 v, hyvä koko, mittasuhteet jopa hieman korkeuttaan lyhyemmän vaikutelman antava. 
Erittäin kaunis ilmeinen pitkä uroksen pää, stoppi voisi olla voimakkaampi, kauniit silmät, 
kaunis kaula. Hyvä ylälinja, hieman kevyt runkoinen tänään, melko lyhyt rintalasta, lupaava
eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät, 
liikkuu vielä löysästi edestä, sivuaskel ok. Nuori uros joka tarvitsee aikaa täyttääkseen 
raaminsa, hyvin esitetty, hyvä käytös.
AVO EH3

Euro Power King Of The World FI17816/17
2 v, kookas, hyvä vahvuus, mittasuhteiltaan ok, hyvä pitkä pää, jossa yhdensuuntaiset 
tasot, hyvä huulikulma, kaunis maski, hyvä kaula, selvä säkä, selkälinja ok. Aavistuksen 
löysä lantio, hyvä runko ja eturinta sekä luusto ja käpälät, riittävästi ja tasapainoisesti 
kulmautunut. Liikkuu hieman löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin, kintereet voisi olla 
vakaammat, kaunis hyvä väri.
AVO ERI1 SA PU4

Euro Power Kinky Keepers FI17819/17
2 v, kookas, vahva uros, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, kaunis oikea linjainen pää, 
jossa yhdensuuntaiset tasot, hyvät huulilinja, vahva hyvä kaula, selvä säkä. Aavistuksen 
nouseva selkälinja, pitkähkö lanne, vahva runko ja eturinta ja luusto, käpälät voisi olla 
kootummat. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, joskin polvikulma voisi olla 
aavistuksen voimakkaampi. Liikkuu hieman löysästi edestä, ylälinja näkyy myös liikkeessä,
taka-askel saisi olla voimakkaampi, komea kokonaisuus, ihastuttava olemus ja käytös.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Euro Power Hanoi Rock FI40485/13
Lähes 6 v, hyvä koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima, oikea linjainen pää, oikea 
stoppi, yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä huulilinja. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, sopiva 
runko ja eturinta, hyvä luusto ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. 
Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella, kompakti kokonaisuus, hienosti esitetty,
ihastuttava olemus ja käytös.
VAL ERI2 SA PU2 VACA

Nordlandia Danes Sputnik SE50184/2016
2,5 v, hyvä koko, mittasuhteilta ok, kaunis ilmeinen pitkä pää, jossa lähes yhdensuuntaiset
pään tasot, hyvät silmät, kaunis huulilinja. Kaunis jalo kaula, hyvä ylälinja, vahva runko ja 
eturinta, alalinja voisi olla hieman kuroutuneempi, hyvä luusto, käpälät ok. Hyvin 
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, hyvä leveä reisi, matala kinner. Liikkuu hieman 
löysästi edestä, hieno sivuliike, seistessään näyttävä kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PU1 SERTI CACIB FI MVA VSP



VETERAANILUOKKA

Euro Power Diamond FI33987/10
Melkein 9 v, erittäin hienossa kunnossa esitetty veteraani uros. Kaunis ilmeinen pää, hyvät
mittasuhteet ja pään tasot, ihana ilme. Erinomainen kaula, ylälinja, runko ja eturinta, hyvä 
luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut, esitetään erinomaisessa huippukunnossa. Onnittelut 
omistajalle, ikä näkyy vain juuri ja juuri liikkeessä, pitkää ikää toivottaen!
VET ERI1 SA ROP-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Shania FI33401/18
10 kk, kauniisti kasvanut nuori narttu, hyvät mittasuhteet, kaunis ilmeinen pitkä pää, hyvät 
silmät, kaunis huulilinja. Hyvä kaula, ylälinja ok, hyvä runko, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä
luusto ja käpälät, riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman 
kääntäen varpaitaan sisäänpäin edestä, muilta osin tasapainoisesti, askel saa vielä 
pidentyä, hyvin esitetty.
JUN ERI4

Alder Glade’s Sonya FI33403/18
10 kk, erittäin kauniisti kehittynyt juniori, kaunis ilmeinen pitkä pää, jossa erinomaiset 
mittasuhteet, kauniit silmät ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja eturinta 
ikäisekseen, hyvä luusto ja käpälät. Tasapainoisesti ja kauniisti kulmautunut, liikkuu 
hieman löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin, kaunis kokonaisuus.
JUN ERI2 SA PN4 VASERT

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
13 kk, kaunis linjainen narttu, selvä sukupuolileima, mittasuhteiltaan ok, oikealinjainen 
pitkä pää, stoppi voisi olla korostuneempi, hyvät tiiviit silmät, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä 
runko, sopiva eturinta, luusto ja käpälät, hyvä leveä reisi, riittävästi kulmautunut edestä, 
hyvin takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, riittävällä askelpituudella, kaunis 
kokonaisuus.
JUN ERI3 SA

Euro Power Lilliputti FI32611/18
11 kk, vahva juniori narttu, mittasuhteiltaan ok, melko voimakas nartun pää, hyvä pituus, 
yhdensuuntaiset tasot, hyvä huulikulma, hyvä kaula, selkälinja kaareutuu vielä 
voimakkaasti lanneosasta, hieman pysty lantio. Hyvä runko ja eturinta, hyvä vahva luusto, 
hyvät käpälät, hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu vielä melko löysästi edestä, 
selkälinja nousee liikkeessä, antaen lähes takakorkean vaikutelman tänään, nuori narttu, 
joka tarvitsee aikaa kiinteyttääkseen ylälinjan ja etuliikkeet, ihastuttava olemus ja käytös.
JUN H

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
16 kk, kaunis juniorinarttu, hyvät mittasuhteet, kauniit ääriviivat, erittäin kaunis pitkä pää, 
jossa ihanat silmät, kaunis huulikulma, kaunis kaula. Hyvä ylälinja, erinomainen runko, 
hyvä eturinta, luusto ja käpälät. Tasapainoisesti ja kauniisti kulmautunut, liikkuu lähes 



yhdensuuntaisesti, hienolla pitkällä askeleella, itsensä kauniisti kantaen, erittäin kaunis 
kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

NUORTENLUOKKA

Jette Vom Allertal VDH/DDC130247
1v 11 kk, keskikokoinen narttu, hyvät mittasuhteet, oikea linjainen pää, joka voisi olla 
aavistuksen pidempi, kauniit tummat silmät, yhdensuuntaiset pään tasot. Hyvä kaula, 
selkälinja ok, aavistuksen pysty lantio, runko voisi olla aavistuksen voimakkaampi, eturinta 
saa vielä täyttyä, hyvä luuston vahvuus, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu
hyvällä askeleella, voisi kantaa itsensä aavistuksen paremmin edestä. Nuori narttu, joka 
tarvitsee aikaa täyttääkseen raaminsa. Ihastuttava olemus ja käytös.
NUO EH1

VALIOLUOKKA

Euro Power Jewel Of The Ring FI20901/16
3 v, kookas narttumainen kokonaisuus, kaunis pitkä pää, jossa hyvä vahvuus & huulilinja. 
Erinomainen kaula ja ylälinja, voimakas runko, hyvä eturinta, hyvin ja tasapainoisesti 
kulmautunut, hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella itsensä 
hyvin kantaen.
VAL ERI2 SA PN3 VACA

Ferrero Of Xantharpyia FI47208/18
3 v, kookas narttu, mittasuhteiltaan ok, oikealinjainen pää, toivoisin aavistuksen lisää 
kuono-osan pituutta, yhdensuuntaiset tasot. Erinomainen kaula, ylälinja ok, hieman pitkä 
luisu lantio, hyvä runko ja eturinta, hyvä luusto ja käpälät, kauniisti kulmautunut. Liikkuu 
hieman kauhoen edestä, pitkä sivuaskel, hyvin esitetty.
VAL ERI4

Nordlandia Danes Bellatrix SE50179/2016
3 v, keskikokoinen kaunislinjainen narttu, hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis pitkä pää, 
jossa ylväs ilme, hyvät yhdensuuntaiset tasot, kaunis huulikulma. Hieno kaula, hyvä 
ylälinja, erinomainen runko ja eturinta, aavistuksen pysty olkavarsi, riittävästi kulmautunut 
edestä, erinomaisesti takaa, sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti,
erinomainen askelpituus, kantaa itsensä liikkeessä hyvin. Hyvin esitetty.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Red Rublev Never Never Land FI56149/15
3 v, narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, erittäin kaunislinjainen pää, hyvät 
mittasuhteet, kaunis huulilinja, ilmettä häiritsee hieman avonaiset alaluomet. Kaunis kaula 
ja ylälinja, hyvä runko ja eturinta, sekä luusto ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä ja 
hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, erinomaisella askelpituudella, kauniisti itsensä 
kantaen. Kaunis tiikeriväritys, kaunis narttumainen kokonaisuus.
VAL ERI3 SA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Alder Glade’s



2 eri yhdistelmää, 1 uros, 3 narttua. Kauniit päät, oikeat ilmeet, hyvät rungot ja 
mittasuhteet kaikilla. Hyvät luusto ja käpälät, kaunis rotutyyppi, jossa vahvuus ja jalous, 
kaikki nuoria koiria, jotka kehittyneet kauniisti, kaikki liikkuvat hyvin. Onnittelut 
kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV

Kennel Euro Power
3 eri yhdistelmää, 3 urosta, 1 narttu. Selvät sukupuolileimat, vahvoja uroksia, joissa 
kuitenkin taskandogille kuuluvaa jaloutta, kaunis vahva narttu, jossa tyylikkyyttä. 
Yhtenäinen pään muoto ja vahvuus, hyvät vahvat raajat, hienot eturinnat ja rungot, hyvät 
pitkä maatavoittavat liikkeet. Onnittelut kasvattajalle kasvatustyöstä.
KASV2 KP

Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Genedda L Àrc De Triomphe FI29264/18
11 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvät ääriviivat, pitkä pää, jossa hyvä kuonon ja kallon 
suhde, otsapenger voisi olla selvempi, hyvät tiiviit silmät, hyvä huulilinja. Kaunis pitkä 
kaula, hyvä ylälinja, sopiva runko ikäisekseen, hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi 
kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti, itsensä hyvin 
kantaen, askel saa vielä pidentyä. Lupaavat raamit mihin saa vielä kasvaa, ihastuttava 
sininen väri, ihastuttava olemus ja käytös.
JUN ERI1

VALIOLUOKKA

Genedda Bien Fait FI44980/12
6,5 v, kookas uros, mittasuhteiltaan vielä ok, oikealinjainen pää, yhdensuuntaiset tasot ja 
hyvä pituus. Hyvä kaula ja ylälinja, runko, riittävä eturinta, sopiva luuston vahvuus, hyvät 
käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, 
hyvällä askelpituudella itsensä hyvin kantaen, ihastuttava olemus ja käytös.
VAL ERI2

Genedda Grand Prix FI48181/16
2,5 v, vahva maskuliininen uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pään profiili, sekä vahvuus, 
yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät silmät. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja 
runko, hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa, liikkuu hieman 
löysästi edestä, muilta osin hyvin, hyvällä askeleella, hyvä väri ja olemus ja käytös.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

NARTUT

Genedda La Canelle FI29267/18



11 kk, kauniisti kasvanut narttu, kauniit ääriviivat, pitkä oikealinjainen pää, joka saa vielä 
hieman kauttaaltaan vahvistua. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, 
eturinta saa vielä täyttyä, hyvä luusto ja käpälät. Aavistuksen pysty olkavarsi, niukemmin 
kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu hieman lyhyellä askeleella edestä, hyvin takaa, 
vielä kovin pentumainen olemus. Erinomaiset raamit mitkä täyttää ajan kanssa.
JUN ERI2

Genedda Le Chien FI29268/18
11 kk, kauniisti kasvanut nuori narttu, kauniit ääriviivat, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen 
pää, saa vielä vahvistua. Hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvä runko ikäisekseen, lupaava 
eturinta, hyvä luusto ja käpälät, riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Liikkuu 
hyvällä askelpituudella yhdensuuntaisesti, kompakti kokonaisuus, iloinen olemus ja käytös.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Jewel Of Blue Diamonds FI44394/17
18 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, kauniit ääriviivat, ryhdikäs, kaunis pitkälinjainen pää, 
jossa ylväs ilme, hyvät silmät, kaunis kaula, ylälinja, hyvä runko. Lupaava eturinta, 
kauniisti kulmautunut, hyvä leveä reisi, matala kinner, liikkuu lähes yhdensuuntaisesti 
upealla askeleella itsensä kauniisti kantaen. Kaunis jalo narttu, joka esitetään 
erinomaisesti ja upeassa kunnossa.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Hello Kitty FI32321/16
2,5 v, hyvä koko ja mittasuhteet ok, kaunis pitkälinjainen pää, jossa hyvät mittasuhteet, 
hieno huulikulma, lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä kaula ja ylälinja. Runkoon 
toivoisin enemmän voimaa ja täyteläisyyttä, eturinta saa myös täyttyä, aavistuksen pysty 
olkavarsi, riittävästi kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Liikkuu löysästi edestä, muilta 
osin erinomaisella askeleella, hyvin esitetty.
VAL ERI1

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Genedda
2 eri yhdistelmää, 2 urosta, 2 narttua. Selvät sukupuolileimat, ryhmässä 3 nuorta koiraa, 
joilla erittäin kauniit raamit, hyvät päät, kauniit luustot, kaikki liikkuu tasapainossa itsensä 
kauniisti kantaen. Hyvät värit, ihastuttavat luonteet. Onnea kasvattajalle, nuorissa on 
tulevaisuus!
KASV1 KP ROP-KASV.


