
25.5.2019 Eura RN
tuomari: Juha Putkonen

Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Genedda L Àrc De Triomphe FI29264/18
13 kk, oikeat rungon mittasuhteet ja erinomainen runko, hyvä kallo, oikein kiinnittyneet 
korvat, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, turkin väriin sointuvat 
silmät, riittävä otsapenger, hyvä purenta. Hyvä kaulan pituus ja erottuva säkä, hyvä pitkä 
rintakehä, ikäisekseen hyvä eturinta. Riittävän viisto olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, 
hyvä karva ja hännän asento. Iän mukaiset liikkeet, hyvät tiiviit käpälät.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

Genedda Grand Prix FI48181/16
Oikeat rungon mittasuhteet ja erinomainen raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, terveet silmät, hyvä otsapenger ja 
purenta. Hyvä kaulan pituus ja erottuva säkä, vahva selkä, hyvä pitkä rintakehä ja hyvin 
kehittynyt eturinta, leveä, lihaksikas reisi, vahva selkä. Tasapainoiset kulmaukset, riittävän 
tiiviit käpälät, kevyet, joustavat liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda La Canelle FI29267/18
Rungon mittasuhteiltaan oikea, raajaluusto saisi olla vahvempi, vielä kapeapiirteinen pää, 
korvat saisi asettua paremmin, vielä hieman takaluisu kallo, hyvät silmät ja purenta. 
Ikäisekseen hyvä rintakehä, riittävä eturinta, alalinja kuroutuu. Karva vaihtumassa, laatu 
oikea, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvät käpälät. Liikkuu vielä epävakaasti edestä.
JUN EH2

Genedda Le Chien FI29268/18
13 kk, rungon mittasuhteltaan oikea, hyvä luuston vahvuus, hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset pään ja kallon linjat, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät ja purenta. 
Hyvä kaulan pituus, hyvä erottuva säkä, ikäisekseen hyvä eturinta, hyvä karva ja hännän 
kiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella, lupaava 
kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Genedda



Kahdesta eri pentueesta koostuva, kaksi urosta, kaksi narttua. Kaikilla selvät 
sukupuolileimat, päissä ja luuston vahvuuksissa eroavaisuutta. Kaikilla oikeat rungon 
mittasuhteet.
KASV1 KP ROP-KASV.

Musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

Jättiläisen Neuvo Roihunpoika FI53627/18
7 kk, erinomainen raajaluusto, lupaava hyvänpituinen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta, 
hyvä säkä. Ikäisekseen hyvä rintakehä, köyristää hieman lanneosaansa, pyöristynyt lantio.
Tasapainoiset kulmaukset, käpälät saisi olla tiiviimmät, iänmukaiset liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN

JUNIORILUOKKA

Hoppingham’s Patch Made In Heaven FI31435/18
Erinomainen luusto, rungon mittasuhteiltaan oikea, vahvapiirteinen urosmainen pää, hyvä 
kallo, oikein kiinnittyneet korvat, hieman näkyvät vilkkuluomet, hieman lyhyt kuono, hyvä 
purenta, melko voimakkaat huulet. Hyvä kaulan pituus ja erottuva säkä, ikäisekseen hyvä 
eturinta, tasapainoiset kulmaukset ja tiiviit käpälät, hyvä karva, kevyt joustava sivuaskel, 
edestä hieman epävakaa.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Rungon mittasuhteiltaan oikea, erinomainen rungon luusto. Hyvä pään pituus, hieman 
pyöristynyt kallo, oikein kiinnittyneet korvat, sopiva otsapenger, keskiruskeat silmät, hyvä 
purenta, hieman huulipussia. Hyvä niskan kaari ja erottuva säkä, hyvä pitkä rintakehä ja 
hyvä eturinta, hieman painunut selkä, erinomainen karvan laatu, hyvä hännän kanto. 
Tasapainoiset kulmaukset, hyvät tiiviit käpälät, tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Genedda Je T’aime FI19775/18
15 kk, erinomainen raajaluusto, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä kaula, lähes 
yhdensuuntaiset pään linjat, korvat saisi asettua paremmin, silmät saisi olla tummemmat ja
luomet tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä erottuva säkä, ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinta 
saa vielä täyttyä, olkavarret saisi olla viistommat, hyvät tiiviit käpälät. Hyvin kulmautunut 
takaa, sirpin muotoinen häntä, vielä epävakautta etuliikkeissä ja sivuaskel jää lyhyeksi.



JUN ERI2 SA

Grand Oak’s Seabiscuit FI27959/18
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja luusto. Kallossa hieman pyöreyttä, korvat saisi asettua 
paremmin, luomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä kaula ja erottuva säkä, hyvä 
pitkä rintakehä ja ikäisekseen hyvä eturinta, hyvä karva ja hännän asento. Tasapainoiset 
kulmaukset, riittävän tiiviit käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä nuoren koiran 
löysyyttä.
JUN ERI1 SA

NUORTENLUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
23 kk, rungon mittasuhteiltaan oikea ja erinomainen raajaluusto, hyvä pään pituus, 
yhdenmukaiset kallon ja kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, silmät saisi olla 
tummemmat ja kuono voimakkaampi, riittävä otsapenger, hyvä purenta ja huulilinja. Hyvä 
niskan kaari ja erottuva säkä, hyvä pitkä rintakehä, hyvä eturinta, painunut selkä, 
tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät, hyvä karva ja hännän asento. Liikkuu hyvällä 
askeleella.
NUO ERI2 SA

Hoppingham’s Hidden Beauty FI52821/17
Oikeat rungon mittasuhteet, erinomainen rungon vahvuus, hyvät pään linjat, korvat saisi 
asettua paremmin, silmät saisi olla tummemmat, riittävä otsapenger, hyvä purenta ja 
huulilinja. Hyvä kuiva kaula ja erottuva säkä, hyvä eturinta, hieman kuroutuva vatsalinja, 
riittävän viisto olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva ja hännän kanto, liikkuu 
hyvällä askelpituudella, hieman korkea etuaskel.
NUO ERI3

Windkind Atomic Kitten FI42024/17
Erinomainen lihaskunto ja luusto vahvuus, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät pään linjat, 
mutta kuono voisi olla hieman pidempi, hyvin asettuneet korvat, silmät saisi olla 
tummemmat ja luomet tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä kuiva kaula ja erottuva säkä, hyvä 
rintakehä ja eturinta, oikea karvan laatu ja hyvä hännän asento. Tasapainoiset 
kulmaukset, hyvät tiiviit käpälät. Oikeassa silmässä näkyvä vilkkuluomi hieman häiritsee 
ilmettä. Tasapainoiset liikkeet.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

AVOINLUOKKA

Hoppingham’s Rhythm’n Black Maya FI44083/14
Hyvä lihaskunto, sopiva raajaluusto, erinomaiset rungon mittasuhteet, hieman lyhyt 
kuonoinen pää, oikeat pään linjat, korvat saisi asettua paremmin ja silmät saisi olla 
tummemmat, hyvä purenta. Hyvä kuiva kaula ja erottuva säkä, hyvä pitkä rintakehä ja 
sopiva eturinta, hyvä karvan laatu ja hännän asento. Tasapainoiset kulmaukset, tiiviit 
käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella.
AVO ERI2 SA

Jättiläisen Freja FI28899/14



Hyvä lihaskunto, erinomainen raajaluusto ja mittasuhteet, oikeat pään linjat, hyvät korvat, 
keskiruskeat silmät, sopiva otsapenger, hyvä purenta ja huulilinja. Hyvä niskan kaari ja 
erottuva säkä, hyvin kehittynyt eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Hyvät tiiviit käpälät, 
hyvä karva ja hännän kiinnitys, liikkuu hyvin.
AVO ERI1 SA VASERT

VALIOLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
Hyvä lihaskunto, hyvä luuston vahvuus ja rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset pään linjat, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta. 
Kaunis niskan kaari, hyvin erottuva säkä, hyvä pitkä rintakehä ja hyvä eturinta, selkä 
hieman painuu, hyvä karvan laatu ja hännän asento. Riittävän viisto olkavarsi, hyvin 
kulmatunut takaa, takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää hieman lyhyeksi, hyvät käpälät.
VAL ERI1 SA PN2

Genedda Gãteau D’anniversaire FI48182/16
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja raajaluusto, oikea pään pituus ja linjat, hyvin 
asettuneet korvat, silmät saisi olla tummemmat, riittävä otsapenger, hyvä purenta. Kaunis 
niskan kaari, hyvä erottuva säkä, hyvä pitkä rintakehä ja eturinta, hieman painunut selkä. 
Hyvät tasapainoiset kulmaukset, hyvä karva ja hännän asento. Liikkuu tasapainoisella 
askeleella, hyvät käpälät, hyvä lihaskunto.
VAL ERI2 SA PN3

Taliekin Elita One FI30652/17
Hyvä lihaskunto, erinomaiset rungon mittasuhteet ja luusto, hyvä pään pituus ja linjat, 
oikein asettuneet korvat, silmät saisi olla tummemmat, hyvä purenta. Hyvä erottuva säkä, 
kaunis niskan kaari, hyvä pitkä rintakehä ja eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä 
karvan laatu, liikkuu hyvällä askeleella.
VAL ERI3 SA PN4

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Love-Dane’s Lovely North Boy FI50266/18
8 kk, erinomainen raajaluusto, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen pää, hyvin 
asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä 
erottuva säkä, hyvä rintakehä, ikäisekseen kehittynyt. Hyvä karva ja hännän asento, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvät tiiviit käpälät, liikkuu ikäisekseen hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN

JUNIORILUOKKA



Edendane’s Woodstock FI34010/18
Rungon mittasuhteiltaan oikea, erinomainen raajaluusto, hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, korvat saisivat asettua paremmin, keskiruskeat 
silmät, luomet saisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, hieman huulipussia. Hyvä kaula, 
riittävästi erottuva säkä, hyvin kehittynyt rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä karvan
laatu ja hännän asento, hyvä lantio, liikkuu riittävällä askeleella.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Rungon mittasuhteet oikeat, erinomainen luusto, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset 
kallon ja kuonon linjat, korvat saisi asettua paremmin, keskiruskeat silmät, tiiviit luomet, 
hyvä purenta. Hyvä kaula ja erottuva säkä, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, riittävän 
viisto olkavarsi. Hyvät tiiviit käpälät, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva ja häntä. Liikkuu 
riittävän hyvällä askeleella.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT

AVOINLUOKKA

Alder Glade’s Milou FI21664/17
Rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluusto. Hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset
kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, silmät saisi olla tummemmat, tiiviit luomet, hyvä 
purenta, kaula ja säkä. Riittävä rungon tilavuus, olkavarret saisi olla viistommat, hyvin 
kulmautunut takaa, hyvät tiiviit käpälät, hyvä karva, hieman pyöristynyt lantio, liikkuu 
hyvällä askeleella.
AVO ERI1 SA PU3

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
18 kk, erinomaiset rungon mittasuhteet ja luusto, hyvä pään pituus, lähes yhdensuuntaiset 
kallon ja kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, silmät saisi olla tummemmat, tiiviit luomet, 
sopiva otsapenger, hyvä purenta. Hyvä kaula ja erottuva säkä, vahva selkä ja pitkä 
rintakehä, hyvin kehittynyt eturinta. Hyvin kehittyneet kulmaukset, tiiviit käpälät, hyvä 
karva, lantio ja hännän asento, liikkuu hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

VALIOLUOKKA

Love-Dane’s Kiss Me Quick FI38433/16
2,5 v, erinomainen luusto, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä pään pituus, lähes 
yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvin asettuneet korvat, silmät saisi olla 
tummemmat, sopiva otsapenger, hyvä purenta. Ylväs kaula ja hyvä erottuva säkä, hyvä 
pitkä rintakehä ja hyvin kehittynyt eturinta, selkä hieman painuu. Tasapainoiset 
kulmaukset, tiiviit käpälät, hyvä karva, lantion asento ja häntä. Edestä kääntää käpäliä 
hieman ulospäin, saisi liikkua tehokkaammin.
VAL ERI1 SA PN2,


