
26.1.2020 Turku KV
tuomari: Wauben John, NL

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Know It All FI26077/19
10 kk, erittäin hyvin kehittynyt, voimakas, kompakti ja elegantti. Pitkä tasapainoinen pää, 
kehittymässä olevat huulet, hiukan suuret silmät. Hyvä niska ja ylälinja, hyvin kulmautunut,
hyvä runko ja raajat. Kaunis musta turkki & luonne, hyvä häntä, erinomaiset liikkeet, 
riittävällä drivellä.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT

Hainaron One Love FI28976/19
9 kk, hyvin kehittynyt harlekiini uros, hyvä tyyppi, tasapainoinen pää, tulee vahvistua 
kauttaaltaan, sekä huulet & pigmentti. Hyvä ylälinja, haluaisin paremmat kulmaukset, hyvä 
runko & raajat, hyvä luonne. Hieman löysät liikkeet, ikäisekseen ok.
JUN ERI2

Lavisstyle Ps Nova’s Legacy FI53073/18
10 kk, kehittymässä oleva maskuliininen tyyppi, tasapainoinen pää, avoimet silmät, 
alaleuka pitäisi olla leveämpi, kuono saa vahvistua, löysät huulet. Selkälinja nousee ja 
laskeva lantio, ok kulmaukset, runko ikäisekseen. Kaunis musta turkki, mukava luonne, 
liikkeessä voisi olla enemmän driveä.
JUN EH3

Lavisstyle Ps Shining Helios FI53074/18
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Finskilän Comea Danemanian Casanova FI22461/18
22 kk, hyvin kehittynyt harlekiini uros, tänään löysä joka puolelta, haluaisin hieman 
vahvemman luusto tähän ikään. Riittävän pitkä tasapainoinen pää, hyvä ilme & huulet. 
Hiukan kapea edestä, hyvä selkälinja, riittävästi kulmautunut, hyvä luonne. Korkeat 
kintereet, liikkeessä pitäisi olla enemmän driveä.
NUO EH2

Perfect Sunshine James Hetfield FI49644/18
15 kk, hyvin kehittynyt harlekiini uros, vahva mutta silti elegantti. Oikeat kulmaukset, pitkä 
tasapainoinen pää, hyvät huulet, silmät hiukan avoimet. Hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt 
runko, hyvät kulmaukset & luonne, häntä hieman korkea, hyvät liikkeet, hyvä drive.
NUO ERI1 SA PU4

AVOINLUOKKA



Grandisons Lasting Impression SE15170/2018
24 kk, hyvin kehittynyt harlekiini uros, tarpeeksi voimaa ja eleganttia. Pitkä tasapainoinen 
pää, hyvät huulet ja pigmentti. Hyvä ylälinja ja kulmaukset, hyvin kehittynyt runko, hyvä 
etuosa ja raajat. Hyvä luonne, kantaa häntänsä hyvin, liikkuu hyvällä drivellä.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI VACA

Hainaron Absolute Arrow FI53991/17
2 v 3 kk, neliömäiseltä vaikuttava uros, silti vielä erittäin löysä kauttaaltaan. Tasapainoinen
pää, saisi olla enemmän otsapengertä, leveämpi alaleuka ja kiinteämmät silmät. Hyvä 
ylälinja, laskeva lanne, hyvä runko ja raajat. Hyvä luonne, alaskiinnittynyt häntä, jota 
kantaa pystyssä, liikkeessä saisi olla enemmän driveä.
AVO EH2

The Giant Angels Gentle Brendan NHSB3087154
2,5 v, neliömäiseltä vaikuttava uros, joka ei saisi olla yhtään raskaampi, haluaisin 
enemmän eleganttia. Tasapainoinen pää, voisi olla hiukan pidempi, avoimet silmät. 
Riittävät kulmaukset, hyvät raajat, hyvä luonne, laskeva lanne, saisi olla liikkeessä 
enemmän driveä.
AVO EH3

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
5 v, vahva ja elegantti musta uros, oikeat mittasuhteet, pitkä tasapainoinen pää, kaunis 
pää, hyvät huulet. Erittäin hyvä ylälinja, kulmaukset ja runko, hyvä etuosa ja raajat. Kaunis 
musta turkki, hyvä luonne, liikkuu erinomaisesti, hyvä häntä.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

Hoppingham’s Patch Made In Heaven FI31435/18
21 kk, hyvin kehittynyt maskuliininen tyyppi, hiukan neliömäiseltä vaikuttava. Pitkä 
tasapainoinen pää, avoimet silmät, voisi olla leveämpi alaleuka. Ylälinja saisi olla 
vahvempi, riittävät kulmaukset, hyvä runko ja raajat, hyvä harlekiini turkki. Hyvä luonne, 
saisi olla parempi drive liikkeessä.
VAL ERI2

Hoppingham’s Take Me To Your Heart FI36319/17
2 v, voisi olla paremmat rungon mittasuhteet, vaikuttaa korkeajalkaiselta. Haluaisin 
vahvemman luusto tämän ikäiselle. Pitkä tasapainoinen pää, avoimet silmät, haluaisin 
leveämmän alaleuan ja vahvemman ylälinjan. Riittävästi kulmautunut, riittävä runko, hyvä 
luonne, kantaa hännän ylhäällä, liikkeessä saisi olla enemmän driveä.
VAL EH3

Via Grano’s Primerrango FI44473/16
3 v, hyvin kehittynyt maskuliininen tyyppi, voimakas & elegantti. Tasapainoinen pää, 
avoimet silmät, alaleuka liian kapea, kulmahampaat uppoaa lisäksi yläleukaan, erittäin 
pienet hampaat. Ok ylälinja, mutta erittäin suorat takakulmaukset, hiukan pihtikinttuinen. 
Hyvä luonne, liikkeessä saisi olla enemmän driveä.
VAL EH4

NARTUT



JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Kita The Black Diamond FI26082/19
10 kk, hyvin kehittynyt musta narttu, hyvät mittasuhteet, pitkä tasapainoinen pää, 
kehittymässä oleva otsapenger, silmät hiukan avoimet. Hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset, 
hyvä runko ja raajat, hyvä luonne. Alaskiinnittynyt häntä, mutta oikein kannettu, liikkuu 
riittävällä drivellä.
JUN ERI1 SA PN4

Grande Gremin’s Kristall FI26084/19
JUN POISSA

Lavisstyle Ps Cool Constellation FI53075/18
15 kk, erittäin kaunis elegantti narttu, pitkä tasapainoinen pää, jossa kaunis ilme, huulet 
kehittymässä. Hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut, hyvä runko, raajat ja luonne. 
Hännänkiinnitys hieman alhaalla, mutta kantaa ok, liikkuu ok drivellä.
JUN ERI2

Lavisstyle Ps Pretty Cassiopeia FI53076/18
15 kk, kehittymässä oleva feminiininen narttu, tänään korkeajalkainen, runko ja luusto 
kehittymässä. Tasapainoinen pää, avoimet silmät, kuono saisi vahvistua. Jyrkkä lanne, 
riittävät kulmaukset, hyvä luonne. Liikkuu löysästi, saisi olla enemmän driveä.
JUN EH3

NUORTENLUOKKA

Patc-Guilt’s Erica FI26434/18
22 kk, kaunis rodun edustaja, hyvät mittasuhteet, kaunis pitkä tasapainoinen pää, hiukan 
avoimet silmät, terveet raamit ja liikkeet, hyvä runko, kaunis harlekiini turkki, hyvä luonne.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP

AVOINLUOKKA

Grandisons Limited Edition SE15168/2018
2 v, erittäin hyvä ja hyvin kehittynyt narttu, vielä hiukan löysä. Tasaspainoinen pää, hyvät 
huulet, avoimet silmät. Oikea ylälinja ja kulmaukset, avoin etuosa ja kyynärät, hyvät raajat,
kaunis harlekiini turkki, hyvä luonne, liikkuu riittävällä drivellä.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT

VALIOLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
3 v, hyvin kehittynyt narttu, oikeat mittasuhteet, mutta hiukan pitkä lanne, saisi olla 
vahvempi ylälinja. Tasapainoinen pää, hyvät huulet, silmät hiukan avoimet. Riittävät 
kulmaukset edessä, takana paremmat, hyvä luusto, kaunis musta turkki, hyvä luonne. 
Liikkeessä voisi olla enemmän driveä.
VAL ERI2

Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16



VAL POISSA

Hoppingham’s Love Me Tender Love Me Dear FI36320/17
3 v, erittäin hyvä narttu, saisi olla enemmän otsapengertä, vahva mutta elegantti. 
Tasapainoinen pää, hiukan avoimet silmät, hyvät huulet. Riittävän vahva ylälinja, hyvä 
runko & kulmaukset. Hyvä harlekiini turkki, hyvä luonne. Liikkeet hieman löysät, mutta 
hyvä drive.
VAL ERI1 SA PN2 VACA

The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
5 v, hyvin kehittynyt narttu, hieman pyöreä runko & lanne tänään. Pitkä tasapainoinen pää,
hiukan avoimet silmät, riittävä pigmentti, haluaisin vahvemman ylälinja ja vähemmän 
laskevan lantion. Kohtalaiset kulmaukset, hyvät raajat, hyvä harlekiini turkki, hyvä luonne, 
liikkuu riittävällä drivellä.
VAL ERI3

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Grande Gremin’s
KASV EI ESITETTY

Kennel Lavisstyle
KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Mickey Goldmill FI16968/19
1 v, hyvin kehittynyt maskuliininen uros, jo hyvät mittasuhteet, pitkä lähes tasapainoinen 
pää, silmät hieman avoimet, huulet kehittymässä. Hyvä niska ja ylälinja, hyvin 
kulmautunut, hyvä runko, kaunis brindle turkki, hyvä luonne, liikkuu riittävällä drivellä.
JUN ERI3

Edendane’s Rocky Steps FI16969/19
12 kk, jo erittäin hyvä maskuliininen uros, hyvät mittasuhteet, saisi olla vahvemmin 
kulmautunut. Erittäin kaunis tasapainoinen pää, tyypilliset huulet, avoimet silmät. Hyvä 
ylälinja, runko ja raajat, kaunis brindle turkki, hyvä luonne, hiukan laskeva lanne. 
Liikkeessä saisi olla enemmän driveä.
JUN ERI2 SA 

Love-Dane’s Lord Of North FI50261/18
16 kk, vahva ja elegantti uros, hyvät mittasuhteet, pitkä tasapainoinen pää, tyypilliset 
huulet ja hyvä ilme. Riittävät kulmaukset edessä, paremmat takana, oikea runko, vielä 
hieman kapea edestä, kaunis brindle & hyvä luonne, liikkuu drivellä.



JUN ERI1 SA PU4 VASERT

NUORTENLUOKKA

Edendane’s Woodstock FI34010/18
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
2 v, hyvin kehittynyt maskuliininen tyyppi, hyvät mittasuhteet. Tasapainoinen pää, hyvät 
huulet, avoimet silmät. Oikea ylälinja, hyvät kulmaukset ja runko, hyvät raajat, kaunis 
keltainen väri ja maski, hyvä luonne. Liikkuu hieman löysästi, riittävä drive.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI VACA FI MVA

VALIOLUOKKA

Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
4 v, voimakas ja elegantti näyttävä uros, hyvät mittasuhteet. Tasapainoinen pää ja hyvät 
huulet, hyvä ilme. Hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut ja hyvä runko & raajat, hyvä lihaksisto, 
hyvä keltainen väri, hyvä luonne, liikkuu riittävällä drivellä.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

Euro Power Kid Of Lone FI17821/17
3 v, hyvin kehittynyt keltainen uros, hiukan pitkä lanne, saisi olla vahvempi ylälinja, 
tasapainoinen pää, saisi olla kuivemmat huulet ja leveämpi alaleuka. Kohtalaiset 
kulmaukset, hyvin kehittynyt runko, hyvät raajat, hyvä lihaksisto, hyvä luonne, liikkuu 
riittävällä drivellä.
VAL ERI2 SA PU3

Red Rublev Jetsetter FI46019/17
VAL POISSA

Red Rublev Nietzsche FI56155/15
4 v, vahva ja elegantti uros, hyvät mittasuhteet, tasapainoinen pää, avoimet silmät, saisi 
olla leveämpi alaleuka, oikea ylälinja, kohtalaisesti kulmautunut, hyvin kehittynyt runko ja 
hyvät raajat. Hyvä brindle turkki, liikkeessä saisi olla enemmän driveä.
VAL ERI3

X-Foot’s Neogen New Star To Boatorp SE26079/2017
3 v, tiivis, riittävän vahva uros, kehässä voisi olla vapaampi. Riittävän pitkä pää, oikeat 
silmät ja huulet, saisi olla vahvempi ylälinja, laskeva lanne. Kohtalaiset kulmaukset, hyvä 
runko, voisi olla enemmän driveä.
VAL ERI4

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Edendane’s Hearts On Fire FI16971/19



 1 v, hyvin kehittynyt ja hyvät mittasuhteet, hyvä pää, jo hyvät huulet ja ilme. Hyvä ylälinja, 
laskeva lanne, riittävästi kulmautunut, oikea runko ja raajat, hyvä luonne, liikkuu jo drivellä.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI

NUORTENLUOKKA

Euro Power Lilliputti FI32611/18
2 v, vielä kehittymässä oleva narttu, heikko ylälinja ja laskeva lanne häiritsee liikkeitä. 
Erittäin kaunis pää, oikea ilme, riittävästi kulmautunut, hyvä runko ja raajat, kaunis 
keltainen turkki & maski. Löysät liikkeet, jossa ei driveä, siksi EH.
NUO EH1

Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18
18 kk, kehittyvä narttu, haluaisin tässä iässä jo olevan kaikkea enemmän. Hyvä pää, 
oikeat huulet, laskeva lanne, takaa vahvasti kulmautunut, hyvä luonne. Liikkeessä voisi 
olla enemmän driveä.
NUO EH2

AVOINLUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Euro Power J-Lo FI20898/16
4 v, erittäin kaunis tyyppi, hyvä mittasuhteet, hyvä pää ja huulet, avoimet silmät. Hyvä 
ylälinja ja kulmaukset, hyvä runko ja raajat, hyvä luonne, liikkuu drivellä.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Euro Power Karamelli FI17825/17
3 v, erittäin kaunis narttu, hiukan pitkä lanne, saisi olla vahvempi ylälinja, kaunis pää ja 
oikea ilme, hyvin kulmautunut, hyvä runko, hyvä luonne. Liikkeessä saisi olla enemmän 
driveä.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Ferrero Of Xantharpyia FI47208/18
Lähes 4 v, erittäin hyvä narttu, pää ja runko saisi olla kevyemmät, oikea ylälinja, 
vahvemmin kulmautunut takaa, hyvä runko, hyvä luonne. Saisi olla enemmän driveä ja 
häntää.
VAL ERI4

X-Foot’s Perm Page SE24048/2012
Lähes 8 v, saisi olla hiukan korkeajalkaisempi, ylälinja näyttää hänen iän. Riittävä pitkä 
pää, oikea ilme, riittävästi kulmautunut, hyvä runko ja raajat, hyvä luonne, liikkuu hyvällä 
drivellä.
VAL ERI3

KASVATTAJALUOKKA



Kennel Edendane’s
KASV EI ESITETTY

Kennel Euro Power
Erittäin kaunis ryhmä uroksia ja narttuja. Hyvät mittasuhteet, kauniit päät, mutta kasvattaja 
voisi kiinnittää huomiota silmiin, oikeat liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV

Sininen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Genedda L Åce De Triomphe FI29264/18
20 kk, erittäin kaunis, hyvin kehittynyt ja elegantti. Kaunis pää, hyvät huulet ja silmät, hyvä 
ylälinja, kulmaukset, runko ja raajat. Hyvä luonne, kaunis sininen väri, liikkuu drivellä.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP RYP1

VALIOLUOKKA

Genedda Grand Prix FI48181/16
3,5 v, hyvin kehittynyt uros, haluaisin vahvemman ylälinja, kaunis pää, hyvät huulet ja ilme.
Oikeat kulmaukset ja hyvä runko, pystyt välikämmenet, kaunis sininen turkki, hyvä luonne. 
Saisi olla enemmän driveä.
VAL ERI1 SA PU2 VACA

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Genedda Le Chien FI29268/18
15 kk, hyvin kehittynyt narttu, mutta kaikilta osin löysä. Erittäin kaunis ilme, kuono saa 
vahvistua, hyvin kulmautunut, riittävän vahva ylälinja. Kaunis sininen väri, hyvä luonne, 
saisi liikkua paremmalla drivellä.
NUO ERI1 SA PN3 SERTI

VALIOLUOKKA

Via Grano’s Gracilagneta FI44478/16
3 v, hyvin kehittynyt narttu, saisi olla leveämpi alaleuka, kaunis ilme. Kohtalaiset 
kulmaukset, hyvät raajat, hyvä runko, hyvä luonne, liikkeessä voisi olla enemmän driveä.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Via Grano’s Unagradablessorpresa FI44476/16



3 v, erittäin kaunis tyyppi, hyvät mittasuhteet, saisi olla leveämpi alaleuka, erittäin kaunis 
ilme. Riittävästi kulmautunut, hyvä runko ja raajat, kaunis sininen väri, hyvä luonne, liikkuu 
hyvällä drivellä.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

tuomari: Stiklius Valentinas, LT

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Red Rublev Midsummer FI38896/19
Hyvä kokoinen, erinomainen tyyppi, kaunis pää, oikea purenta, hyvä ylälinja ja luusto. 
Tarpeeksi syvä rintakehä, erinomainen turkki ja luonne, erinomaiset liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN


