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Sininen

UROKSET¨

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Turkinpippuri FI46794/19
JUN POISSA

Musta / harlekiini

UROKSET

PENTULUOKKA

Darknight FI14023/20
8½ kk, hyvä koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima, kaunisilmeinen pitkälinjainen pää, 
jossa hyvät mittasuhteet, lupaava otsapenger, hyvät silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja, 
sopiva runko ja eturinta, hyvä pitkä rintakehä, vahva luusto, hyvät käpälät. Tasapainoisesti
ja hyvin kulmautunut, liikkuu ikäisekseen lähes yhdensuuntaisesti, hyvä askelpituus 
sivuliikkeessä, erinomainen ryhdikäs kokonaisuus, hyvät raamit, johon kasvaa.
PEN1 KP ROP-KASV

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Kindly Yours FI26079/19
17 kk, kookas, mittasuhteet ok, hyvä pään pituus, kauniit silmät, pääntasot saa vielä 
kehittyä, hyvät huulikulmat, hieman epätasainen alaleuan hammasrivi. Erinomainen kaula, 
selvä säkä, hyvä ylälinja, hyvä syvä rintakehä, täyteläinen mutta vielä kapea eturinta ja 
runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, tänään vielä hieman ulkokierteiset 
eturaajat, joka näkyy voimakkaasti liikkeessä löysyytenä, hyvä sivuliike, erinomaiset raamit
jotka täyttää.
JUN EH4

Grande Gremin’s Know It All FI26077/19
17 kk, kookas, mittasuhteet ok, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, erinomaiset tasot, hyvät
silmät. Hyvä kaula, ylälinja, vahva runko, hyvä eturinta, sopiva luusto. Tasapainoisesti 
kulmautunut, liikkuu vielä löysästi edestä, hyvä sivuliike. Esitetään melko tuhdissa 
kunnossa, mutta kantaa kilonsa erinomaisesti tänään.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

Happy Harlekin’s Erik Bloodaxe FI46608/19



13 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä pää, jossa hyvät 
mittasuhteet, kauniit silmät, hyvä vahva kuono-osa. Hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen 
riittävä runko, lupaava eturinta, erinomainen luusto ja käpälät. Tasapainoisesti ja hyvin 
kulmautunut, liikkuu vielä löysästi edestä, lupaava sivuliike, erinomaiset raamit, mitkä 
täyttää ajan kanssa.
JUN ERI2

Marty Mcfly Vom Wasaland SHBS/LOS77001
10 kk, hyvin kasvanut urospentu, hyvä pitkä pää, lupaavat pään tasot, hyvät silmät, kaunis 
huulikulma, pitkä jalo kaula. Hyvä ylälinja, riittävä runko ikäisekseen, hyvä luusto ja 
käpälät, aavistuksen pysty olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. 
Liikkuu vielä hieman löysästi ja korkeasti edestä, erinomaiset raamit, joihin kasvaa, 
tarvitsee paljon aikaa, ihastuttava olemus ja käytös.
JUN EH3

VALIOLUOKKA

Hoppingham’s Take Me To Your Heart FI36319/17
3 v, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä uroksen pää, jossa otsapenger voisi olla 
korostuneempi, erinomaiset pääntasot, kaunis huulikulma. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, 
sopiva eturinta, riittävä rungon vahvuus, sopiva luusto, käpälät voisi olla tiiviimmät. Hyvin 
ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti, erinomainen askelpituus, 
rodunomainen olemus ja käytös.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Kristall FI26084/19
17 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunisilmeinen nartun pää, erinomaiset yhdensuuntaiset 
tasot. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvä lupaava eturinta, aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä
luusto ja käpälät, kauniisti ja tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hieman löysästi edestä, 
sopiva sivuaskel, kaunis narttumainen kokonaisuus, ihastuttava olemus.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

AVOINLUOKKA

Goldgirls Freija FI26821/18
Reilu 2 v, hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen nartun pää, jossa erinomaiset 
yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Kaunis kaula, hyvä selkälinja, 
hieman pitkä laskeva lantio. Erinomainen eturinta ja runko, hyvä luusto, tasapainoisesti ja 
hyvin kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvä joustava sivuaskel, pyöristää 
aavistuksen lanneosaa liikkeessä, kaunis harlekiini väri.
AVO ERI1 SA PN2 VASERT CACIB 

Patch-Guilt’s Erica FI26434/18
2½ v, hyvä koko ja mittasuhteet, vahva nartun pää, jossa lähes yhdensuuntaiset tasot, 
hyvä pään pituus, aavistuksen avonaiset luomet. Erinomainen kaula, aavistuksen 
pyöristyvä ylälinja lanteen kohdalta, erinomainen runko, hyvä eturinta, hyvä luusto ja 



käpälät. Erinomaisesti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu vielä löysästi edestä, 
hyvä sivuliike, ylälinja parempi liikkeessä, hyvä harlekiiniväri.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA

Vivid Royal De Allure Avilana UKU.0302027
4 v, hyvä koko ja mittasuhteet, narttumainen pää, jossa yhdensuuntaiset tasot, riittävä 
pituus, hyvä kaula ja ylälinja, vahva runko, täyteläinen eturinta. Hyvä luusto, tiiviit käpälät, 
niukemmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä 
askelpituudella. Koira tänään hieman tukevassa kunnossa ja olisi edukseen hieman 
linjakkaampana.
VAL ERI1 SA PN3 VACA

VETERAANILUOKKA

Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
8 v, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, jolla erittäin kaunisilmeinen pää, ihanat 
silmät. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, vanhalle rouvalle sopiva runko, hyvä eturinta, riittävästi 
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luusto ja käpälät, ikä näkyy hieman liikkeessä, 
hienossa kunnossa, onnittelut omistajalle hienosta veteraanista.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

8½ kk, hyvä koko, vahvaluustoinen urospentu, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset tasot, 
todella kookkaat korvat, aavistuksen avoimet silmäluomet, hyvä kuonon ja kallon suhde. 
Erittäin kaunis kaula, selvä säkä, ylälinja ok, sopiva rungon vahvuus, lupaava eturinta, 
vahvat raajat, hyvät käpälät. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut, liikkuu vielä kovin 
löysästi edestä ja ahtaasti takaa, hyvin sivusta, iloinen olemus ja käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Make Believe FI38897/19
14 kk, kookas hyvät mittasuhteet, erittäin kaunisilmeinen nuoren uroksen pää, jossa hyvä 
mittasuhteet ja yhdensuuntaisuus. Kauniit silmät. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja, sopiva 
runko, lupaava eturinta, hyvä luusto vahvuus ja käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. 
Liikkuu vielä hieman löysästi edestä, sopiva sivuaskel, etuliike saa kiinteytyä, erittäin 
kaunis tiikerijuovainen väritys, erinomainen käytös.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI

VALIOLUOKKA



Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Lähes 3 v, hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen uroksen pää, jossa yhdensuuntaiset 
tasot, aikuisen uroksen ilme ja olemus. Hyvä kaula ja ylälinja, vahva runko ja eturinta, 
sopiva luusto, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti 
hyvällä joustavalla sivuaskeleella, hyvä väri ja maski.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Me Too FI38892/19
14 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin kaunisilmeinen nuoren nartun pää, kauniit silmät, 
oikeat mittasuhteet, erinomainen kaula, selvä säkä ja hyvä ylälinja, pitkä rintakehä. Hyvä 
leveä reisi, hieman pysty olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, hyvä
luusto ja käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti erinomaisella askeleella, itsensä kauniisti 
kantaen, kaunis narttumainen kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

NUORTENLUOKKA

Edendane’s Hearts On Fire FI16971/19
NUO POISSA

Euro Power My Diamond FI17078/19
NUO POISSA

X-Foot’s Javelins Vikings Astrid FI41755/19
15 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunisilmeinen nartun pää, jossa hyvä pituus, hyvät 
mittasuhteet ja kauniit silmät, jalo kaula, joka voisi liittyä hieman sulavammin säkään. Hyvä
ylälinja, sopiva nuoren nartun runko ja eturinta, sopiva luusto vahvuus ja hyvät käpälät, 
hieman pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä leveä reisi, liikkuu vielä hieman 
löysästi edestä, lupaava sivuaskel, iloinen olemus ja käytös.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT VACA

AVOINLUOKKA

Alder Glade’s Sonya FI33403/18
2 v, kookas, mutta kuitenkin narttumainen kokonaisuus, hyvä oikealinjainen pitkä pää, 
jossa kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko, hyvä eturinta, sopiva luusto, 
hyvät käpälät. Hyvä leveä reisi, tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut, liikkuu aavistuksen 
löysästi edestä, muilta osin hyvin, hyvä keltainen väri ja maski.
AVO ERI1 SA PN1 CACIB ROP


