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tuomari: Häkkinen Erika

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Smalltall’s Know It All FI17296/20
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Jutlander’s Big Deal DK04665/2019
18 kk, hyvänkokoinen, vahva nuori uros, hyvä pään malli, lähes yhdensuuntaiset pään 
linjat, hyvä huulikaari, selvä sukupuolileima, kauniit tummat silmät, vielä hieman avonaiset 
alaluomet. Tyylikäs kaula, ikäisekseen hyvä runko & eturinta, hyvät kulmaukset & luusto, 
hyvät tiiviit käpälät, hyvä ylä- ja alalinja & häntä. Liikkuu malttaessaan hyvällä askeleella & 
tehokkuudella, miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP3

AVOINLUOKKA

Max’s Great Bailando FI45312/18
2 v, tyylikäs uros, hyvänmallinen pää, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, kauniit tummat 
silmät, hyvät tiiviit luomet, hyvä huulikaari. Selvä sukupuolileima, kaunis kaula, hyvä runko,
kokoon sopiva luusto, hieman pitkä lanne. Olkavarsi voisi olla viistompi, kauniit käpälät, 
hyvä ylä- ja alalinja & käpälät. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella, mutta kevyesti, 
ystävällinen käytös.
AVO ERI2

Max’s Great Bohemian Rhapsody FI45313/18
2 v, hyvänkokoinen tyylikäs nuori uros, hyvä pää, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät 
korvat, silmät & silmäluomet, kaunis huulikaari. Tyylikäs kaula, niukasti mutta 
tasapainoiset kulmautunut, hyvä runko, hyvä eturinta, hyvä ylä- ja alalinja. Kokoon sopiva 
luusto, kauniit tiiviit käpälät, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta hieman 
laiskasti, miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT

VALIOLUOKKA

JättiläisenMyrrhis Odorata FI12549/18
Hyvänkokoinen & vahvuinen uros, erinomainen rungon mittasuhteet, hyvä pää & lähes 
yhdensuuntaiset pään linjat, kauniit korvat & silmät & huulikaari. Tyylikäs kaula, 
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä runko & eturinta, hyvä luusto & käpälät, hyvä ylä- ja 
alalinja. Välikämmenissä saisi olla enemmän joustoa, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
kevyesti. Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU2



NARTUT

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Me Too FI38892/19
14 kk, hyvänkokoinen nuori narttu, hyvät rungon mittasuhteet, hyvän mallinen pää, lähes 
yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät korvat, kauniit silmät, otsapenger voisi olla 
voimakkaampi ja huulikaari hieman selkeämpi. Tyylikäs kaula, ikäisekseen hyvä runko & 
riittävä eturinta, kokoon sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä. Seistessä 
hyvä ylä- ja alalinja, liikkeessä vielä hieman pehmeä selkä, liikkuu malttaessaan hyvällä 
askeleella, hieman pitkä varpaat etukäpälissä, hyvät takakäpälät, iloinen ystävällinen 
käytös.
JUN EH2

Samuraiwood’s Sorry Not Sorry FI48356/19
13 kk, ihastuttava nuori narttu, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään malli, hyvät korvat & 
silmät, kaunis huulikaarre. Tyylikäs kaula, olkavarsi voisi olla viistompi ja polvikulma 
aavistuksen selvempi, ikäisekseen sopiva runko & riittävä eturinta, kokoon sopiva luusto. 
Hyvä ylälinja seistessä, hyvät käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta etuliike on 
vielä kovin löysää kyynärpäistä, iloinen ystävällinen käytös.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

AVOINLUOKKA

Max’s Great Back In Black FI45315/18
AVO POISSA

Max’s Great Bom To Be My Baby FI45322/18
2 v, hyvät rungon mittasuhteet, hyvänmallinen pää, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, 
hyvät korvat & silmät & huulikaari. Tyylikäs kaula, hieman pysty lapa, niukasti kulmautunut 
takaa, hyvä runko & eturinta, kokoon sopiva luusto, käpälät voisi olla tiiviimmät. Hyvä ylä- 
ja alalinja, liikkuu riittävällä askeleella kevyesti, miellyttävä käytös.
AVO ERI2

Max’s Great Brilliant Disguise FI45318/18
2 v, hyvät rungon mittasuhteet, hieman kevyt pää, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, 
otsapenger voisi olla selvempi, hyvät silmät, riittävä huulikaari. Tyylikäs kaula, voimakas 
runko, hyvä eturinta, kokoon sopiva luusto, hyvät käpälät, olkavarsi voisi olla viistompi, 
takakulmaukset ok. Hieman roikkuva alalinja, liikkuu hyvällä askelpituudella, joskin voisi 
esiintyä hieman ilmoisemmin, tänään ei viihdy kehässä, ystävällinen käytös.
AVO EH3

Riverside Tail’s Adelie FI50641/17
3 v, hyvänkokoinen tyylikäs narttu, kaunis pää, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät 
korvat, kauniit silmät, kaunis huulikaari. Tyylikäs kaula, Hyvän vahva runko ja eturinta, 
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä ylä- ja alalinja, hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu erinomaisesti 
ja kauniilla keveydellä. Miellyttävä käytös, esiintyy & esitetään hyvin.
AVO ERI1 SA PN1 VSP



KASVATTAJALUOKKA

Kennel Max’s Great
1 yhdistelmä, 1 joukosta on selvästi kevyempi kuin muut, kaikilla hyvät korvat & silmät, 
muilla hyvät pään vahvuudet, yhdellä kevyempi. Tyypiltään kaikki ovat yhteneväisiä, 
kaikilla hyvä luusto, eikä liikkeissäkään ole isompaa moitittavaa. Onnittelut kasvattajalle 
valitsemallaan tiellä.
KASV1 KP ROP-KASV BIS4-KASV.

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Happy Harlekin’s Erik Bloodaxe FI46608/19
13 kk, hyvänkokoinen näyttävä nuori juniori, hyvän mallinen & vahvuinen pää, oikein 
asettuneet korvat, hyvät silmät, vielä hieman avonaiset luomet, hyvä huulikaari. Elegantti 
kaula, ikäisekseen hyvä runko, hyvä ylä- ja alalinja, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä luusto, 
tasapainoisesti kulmautunut. Kauniit tiiviit käpälät, hieman pitkä lanne, häntä nousee 
liikkeessä turhan korkealle. Liikkuu malttaessaan hyvällä askeleella, nauttii 
kehäesiintymisestä, iloinen ystävällinen käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Happy Harlekin’s Queen Lagertha FI46602/19
JUN POISSA

AVOINLUOKKA

Catapha’s Hunter Of Love FI52968/18
2 v, narttu joka voisi esiintyä iloisemmin, ei viihdy tänään kehässä. Hieman kevytpiirteinen 
pää ja pään linjat voisi olla yhteneväisemmät, hyvät korvat & silmät, tiiviit luomet, 
huulikaari saisi olla selvempi. Hyvä kaula, vahva runko, riittävä luusto, olkavarsi voisi olla 
viistompi, hyvät takakulmaukset, käpälät saisi olla kootummat. Liikkuu hyvällä askeleella, 
antaa itsestään kovin erirotuisen kuvan.
AVO H


