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Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alchermes De’ Cinegeti FI20287/19
11 kk, erinomainen koko ja mittasuhteet, oikea purenta, hyvä pitkä pää, erinomaiset pään 
linjat, hyvät silmät. Riittävä kaula, vahva luusto, lupaava eturinta, hyvä pitkä rintakehä. 
Hyvä asentoinen häntä, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, karva vaihtumassa, lupaava 
kokonaisuus, mutta käyttäytyy tänään hieman ujostellen.
JUN EH

Edendane’s Rocky Steps FI16969/19
9 kk, ikäisekseen erinomainen koko, hyvät mittasuhteet, oikea purenta, tällä hetkellä 
epäyhtenäiset pään linjat, löysät huulet, kaulan alusnahkaa, silmät melko syvällä päässä. 
Hyvä kaula, erinomainen luusto, lupaava eturinta ja runko, hyvä asentoinen häntä. Liikkuu 
hyvällä askelpituudella, erinomaisesti edestä ja takaa, hyvä karva, esiintyy erinomaisesti.
JUN ERI3

Edendane’s Snoopy The Flying Ace FI34008/18
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä pitkä pää, yhden suuntaiset pään linjat, hieman 
löysät huulet, melko syvällä päässä sijaitsevat silmät. Hyvä kaula, lupaava eturinta, tällä 
hetkellä hieman lyhyt rinta, melko voimakkaasti nouseva alalinja, hyvin kulmautuneet 
raajat, hyvä asentoinen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, erinomaisesti edestä ja 
takaa, esiintyy hyvin.
JUN ERI4

Edendane’s The Joe Cool FI34009/18
Erinomainen koko ja mittasuhteet, erinomainen pitkä pää, erinomaiset pään linjat, selvä 
sukupuolileima, erinomaiset huulet. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä 
vahva pitkä runko, hieman lyhyt lantio, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen 
häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä vielä hieman löysästi. Kaunis karva, esiintyy 
erinomaisesti.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

Edendane’s Woodstock FI34010/18
Kaunis tasapainoinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis linjainen pää, hyvät pään
mittasuhteet, hieman löysät huulet ja hieman löysät silmäluomet. Erinomainen kaula ja 
ylälinja, hyvä pitkä vahva runko, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä asentoinen häntä. Vahva 
luusto, tällä hetkellä hieman ulkokierteiset etukäpälät, tasapainoisesti kulmatunut, liikkuu 
hyvällä askelpituudella, hyvä karva.
JUN ERI2 SA PU3 VASERT

VALIOLUOKKA



Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
VAL POISSA

Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
Kaunis rakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pitkä pää, erinomaiset pään linjat, 
hieman epätasainen purenta, hyvät huulet, hieman löysät silmäluomet. Kaunis kaula ja 
ylälinja, hyvä rungon vahvuus, hyvä eturinta, vahva luusto. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä 
asentoinen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä karva.
VAL ERI1 SA PU2 CACIB

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade’s Shania FI33401/18
Vahva, hyvä rakenteinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä purenta, hyvät pään 
linjat, riittävä maski, erinomainen kaula ja ylälinja, vahva luusto. Erinomainen eturinta ja 
rungon vahvuus, hyvä asentoinen häntä, niukasti mutta tasapainoisesti kulmautuneet 
raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvin edestä ja takaa. Lupaava kokonaisuus.
JUN ERI2 SA VASERT

Edendane’s Hearts On Fire FI16971/19
9 kk, tasapainoinen, hyvin lupaava juniori, hyvä pitkä pää, erinomainen kuono, tällä 
hetkellä epäyhtälölliset pään linjat, kookkaat korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luuston 
vahvuus ikäisekseen. Hyvin kehittynyt eturinta ja runko, hyvin kulmautuneet raajat edestä 
ja takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

Edendane’s Helen Sweetstory FI34012/18
Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis linjainen pää, oikea purenta, hyvät huulet, hyvä kaula. 
Erinomainen eturinta, hieman luisu lantio, ikään sopiva runko, vahva luusto. Erinomaiset 
kulmaukset edessä ja takana, hyvä asentoinen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 
mutta edestä vielä hieman löysästi, hyvä karva.
JUN ERI3

Edendane’s You Take My Heart Away FI16972/19
9 kk, erinomainen koko, mittasuhteet, hyvä pään pituus, oikea purenta, vielä hieman 
epäyhtäläiset pään linjat. Erinomainen eturinta ja runko, tasapainoisesti kulmautuneet 
raajat, hieman löysät huulet. Hyvä asentoinen häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, 
hyvä karva.
JUN ERI4

Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pitkä pää, erinomaiset pään linjat, hieman syvällä 
sijaitsevat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, lupaava runko, hieman pysty
kaula. Niukat kulmaukset edessä ja takana, hyvä luusto, hyvä asentoinen häntä. Riittävä 
maski, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä karva.
JUN ERI



AVOINLUOKKA

Bella FI10301/18
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Kaunis rakenteinen valio, jolla erinomaiset mittasuhteet, selvä sukupuolileima, 
erinomainen pitkä pää, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät tiiviit huulet, tummat silmät. 
Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rungon vahvuus, vahva luusto. Hyvin 
kulmautuneet raajat, hyvä asentoinen häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvin 
edestä ja takaa, hyvä karva.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä pitkä pää, erinomaiset pään linjat, 
hyvät tiiviit huulet. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä rungon vahvuus, 
hyvä luusto. Hieman pehmeät ranteet, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella, mutta hieman löysästi edestä, hyvä häntä, hieman nokinen väritys.
VAL ERI4 SA

Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä pitkä pää, erinomaiset huulet, hieman kapea 
alaleuka, kookkaat korvat, erinomaiset pään linjat. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen 
eturinta, luusto ja runko, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Love-Dane’s Kiss Of North FI38432/16
Erinomainen koko ja mittasuhteet, tänään hieman tuhdissa kunnossa, hyvä purenta, 
erinomainen pitkä pää, hyvät pään linjat, kookkaat tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, 
vahva luusto, hyvä eturinta, hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 
hyvin edestä ja takaa.
VAL ERI3 SA PN4

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
Tyypiltään erinomaisia koiria, kaunistasoinen ryhmä, selvät sukupuolileimat. Kaikilla 
erinomaiset rakenteet ja liikkeet, ylälinja, kaikki koirat palkittu tänään SA:lla ja ovat 
ehdottomasti palkintonsa ansainneet, loistavaa kasvatustyötä.
KASV1 KP ROP-KASV.

Musta / harlekiini

UROKSET



PENTULUOKKA

Grande Gremin’s Know It Alla FI26077/19
Hyvä koko ja mittasuhteet, oikea purenta, hyvä pään pituus, niukka otsapenger, löysät 
huulet. Riittävä kaula, vielä kapea niukka eturinta, vahva luusto, lupaava runko, hyvä 
asentoinen häntä. Niukasti kulmautuneet raajat, liikkuu riittävällä askelpituudella, pitkä 
häntä, käyttäytyy hyvin.
PEN1 KP ROP-PEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Finskilän Dubheasa FI27356/19
Hyvä koko ja pään pituus, tällä hetkellä kapea alaleuka ja kulmahampaat painavat 
kitalakea. Hyvä ylälinja, vahva luusto, suorat kulmaukset edessä, turhan voimakkaat 
takana, pitkä lanneosa. Liikkuu kauttaaltaan kovin löysästi. Hyvä luonne.
PEN1-

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Piistar Leonardo Da Vinci FI41426/18
JUN POISSA

Piistar Lusiano Pavarotti FI41424/18
Kookas juniori joka tänään kovin hoikassa kunnossa, oikea purenta, oikea yläkulma 
hammas poistettu (lääkärintodistus), löysät huulet. Hyvä ylälinja, vahva luusto, kovin 
kapea eturinta, pitkä lanneosa, niukat kulmaukset edessä, voimakkaat takana. Tällä 
hetkellä kovin ohuessa karvassa, iho paistaa läpi raajoista, koira ei ole tänään 
näyttelykunnossa.
JUN EVA

Rosestar’s Fedora FI37391/18
Keskikokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, riittävän pitkä pää, niukka otsapenger. Hyvä
kaula, riittävä luusto, niukka eturinta, niukat kulmaukset edessä, riittävät takana. Köyristää 
tällä hetkellä lanneosaa, liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä asentoinen häntä.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Coladan Orion FI21100/18
Erinomainen koko ja mittasuhteet, vahva pää, hyvät pään linjat, kuono-osa vielä kapea, 
hyvä kaula. Tarvitsee lisää eturintaa, hyvä rungon vahvuus, hieman lyhyt rintakehä. Niukat
kulmaukset edessä, hyvät takana, hyvä asentoinen häntä. Vielä holtittomat liikkeet, hyvä 
väri ja karva.
NUO ERI1

AVOINLUOKKA



Coladan Ainokainen FI18028/18
Kookas narttu, hyvä purenta, hyvä pitkä pää, kauttaaltaan kovin kapea tänään, hoikassa 
kunnossa. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, ulkokierteiset eturaajat, puutteellinen 
eturinta. Hoikassa kunnossa oleva runko, riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu löysästi 
takaa, hyvä musta väri, hieman ohut karva.
AVO EH1

Piistar Juventus FI12408/14
Pieni kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, oikea purenta, pienet kuluneet hampaat, 
vaaleat vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula, vahva luusto, niukka eturinta, niukat 
kulmaukset edessä ylikulmautuneet takaa. Hyvä väritys, mutta ohut korva.
AVO H

VALIOLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
Hyvä koko ja mittasuhteet, oikea purenta, hyvä vahva pää, hyvät tummat silmät, hyvä 
pään linjat. Riittävä luusto, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta. Tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä häntä, voisi liikkua hieman pidemmällä askeleella, hyvä karva ja musta 
väri.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Finskilän Ambrosia FI10156/16
Keskikokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, vahva hyvä linjainen pää, erinomainen 
luusto, runko ja eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat, hieman korkea-asentoinen häntä. 
Liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvä harlekiini väritys.
VAL ERI3 SA PN3

Genedda Gãteau D’anniversaire FI48182/16
Kookas narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, vahva nartun pää, niukka 
otsapenger, vaaleat silmät. Riittävä eturinta, hyvä rungon vahvuus, tasapainoisesti 
kulmautunut, hyvä asentoinen häntä. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti, hyvä musta väri, 
hyvä karva.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Genedda Hé Oui FI38170/17
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä linjainen mutta kauttaaltaan kapea pää, hyvä kaula ja 
ylälinja. Vahva luusto, hyvä eturinta, hieman lyhyt rintakehä, niukasti kulmautunut takaa, 
liikkuu takaa kovin ahtaasti, hyvä askelpituus. Harlekiini väritys saisi olla puhtaampi.
VAL ERI4

Sininen

UROKSET
 
NUORTENLUOKKA



Genedda L Àrc De Triomphe FI29264/18
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Grande Gremin’s Just Blue Sapphire FI44390/17
Erinomainen koko ja mittasuhteet, vahva kaunis linjainen pää, hyvä kaula. Riittävä 
eturinta, hyvä rungon vahvuus, niukat kulmaukset edessä, riittävät takana. Liikkuu 
erinomaisella askelpituudella, hyvä sininen väritys.
AVO ERI1 SA PU1 CACIB VSP

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Queen To Doggimainen V. Jewel’s Blue FI45041/18
Hyvä koko ja mittasuhteet, vahva pää, niukka otsapenger, hyvä pään pituus, hyvä kaula. 
Niukat kulmaukset edessä, niukat takana, hyvä rungon vahvuus. Liikkuu hyvällä askel 
pituudella, kapeasti edestä ja ahtaasti takaa, erinomainen karva ja väri.
NUO ERI1

VALIOLUOKKA

Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Vahva narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään pituus, oikea purenta, hieman 
löysät huulet. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rungon vahvuus, vahva 
luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä väri, ei 
parhaassa karvassa.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP


