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Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Hainaron Ice Ice Baby FI27495/18
16 kk vanha, vahva rakenteinen, turhan paljon huulia ja nahkaa päässä, löysät 
silmänaluset, hyvä purenta ja korvat. Riittävä kaula, selkälinjan tulisi olla suorempi. Hyvät 
kulmaukset, luisu lantio, hyvä luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta kovin lyhyellä 
askeleella, takaliike jää alle ja selkälinja köyristyy, hyvä karva ja väritys.
JUN H

VALIOLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
VAL POISSA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Oikea koko ja mittasuhteet, sopivan vahva uros, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, 
osittainen tasapurenta (tapaturman seurauksena), hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula ja 
ylälinja. Hyvä eturinta ja runko, oikein kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP

VETERAANILUOKKA

Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
8 vuotias, hyvä kuntoinen veteraani, hyvät pään linjat, purenta, silmät ja korvat. Kaunis 
kaula ja ylälinja, hyvä runko, riittävä eturinta, hyvä luusto, hyvä karvapeite ja väritys. 
Liikkuu helteestä huolimatta varsin hyvin.
VET ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA ROP-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Catapha’s Girl Of Genius FI32085/18
Koon alarajalla oleva, hieman pitkä runkoinen narttu, jolla otsapenger saisi olla selkeämpi, 
hyvä purenta, silmät ja korvat. Riittävä kaula, hyvä ylälinja, ikäiselleen riittävä eturinta ja 
runko, pysty olkavarsi ja niukat takakulmaukset. Karvapeite ei tänään parhaimmillaan, 
jolloin väri kärsii, tasapainoiset liikkeet.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Jewel From Black Crystal FI44399/17



Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan vahva narttu, hyvät päänlinjat, silmät ja 
korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto, hyvä karva ja väri. 
Riittävät kulmaukset, liikkuu hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

AVOINLUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Genedda Gâteau D’anniversaire FI48182/16
Oikea kokoinen ja mittasuhtainen. Hyvät päänlinjat, mutta otsapenger saisi olla selkeämpi,
hyvä purenta, silmät, korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto. 
Riittävät kulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PN2

Sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Quentin V. Jewel’s Blue FI45347/18
Erinomainen koko ja mittasuhteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla hyvät päänlinjat, 
huulikulma, silmät ja korvat, edessä alhaalla 8 etuhammasta. Erinomainen kaula ja 
ylälinja, hyvin kulmautunut, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä rintakehä, oikein kulmautunut, 
hyvä luusto, kaunis väritys, liikkuu hyvin.
JUN ERI1

AVOINLUOKKA

Blue Hood’s Ryker’s Road FI45239/17
Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä kallo ja kuono, lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, 
osittainen tasapurenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko,
hyvä luusto, oikein kulmautunut, liikkuu hyvin.
AVO ERI1

NARTUT

VALIOLUOKKA

Blue Hood’s Pepper’s Lane FI45240/17
2 vuotias, tänään hieman hoikassa kunnossa, erinomaiset päänlinjat, hyvä purenta, kauniit
silmät ja hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta ja rintakehä, oikein 



kulmautunut, hyvä luusto, hieman luisu lantio vaikuttaa liikkeisiin. Liikkuu kuitenkin 
tasapainoisesti.
VAL ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP

Tuomari: Kari Järvinen

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Sandels FI33400/18
Hyvänkokoinen keltainen nuori uros. Hieman pyöreä kallo, otsapenger saisi olla 
voimakkaampi. Hyvä kaula ja selkälinja, hyvät mittasuhteet, riittävästi kulmautunut. Liikkuu
hyvin.
JUN ERI1

Alder Glade’s Stallone FI33398/18
JUN POISSA

Edendane’s Woodstock FI34010/18
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Hyvänkokoinen, hyvät mittasuhteet, hieman pyöreä kallo, hyvä kuono. Riittävä kaula, 
vahva runko & raajaluusto. Liikkuu tasaisesti edestä ja takaa.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Hyvin rakentunut, komea uros, erinomainen pää, kaunis kaula, oikeat mittasuhteet, hyvin 
kulmautunut, vahva runko ja luusto. Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Señorita FI33404/18
JUN POISSA

Alder Glade’s Sonya FI33403/18
JUN POISSA



NUORTENLUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Hyvin rakentunut nuori narttu, hieman pyöreä kallo-osa, otsapenger voisi olla 
voimakkaampi ja kuono täyteläisempi. Erittäin hyvin kulmautunut, hyvät mittasuhteet. 
Riittävä runko & raajaluusto, liikkuu hyvin.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Alder Glade’s
KASV EI ESITETTY


