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Keltainen / tiikerijuovainen

NARTUT

PENTULUOKKA

Edendane’s Betty Rizzo FI18883/20
Hyvin kehittynyt, kaunisraaminen, erinomainen pään pituus, kaunis tumma maski, vielä 
loiva otsapenger, hyvä kaula. Vielä etuasentoinen lapa, sopiva luusto, lupaava rungon 
tilavuus. Hieman pitkä lanneosa, hieman lyhyt lantio, erinomaiset käpälät. Tasapainoiset 
liikkeet, hyvä väri & luonne.
PEN1 KP ROP-PEN

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Smalltall’s Know It All FI17296/20
Hyvin kehittynyt, 12 kk, hieman löysässä kunnossa esitetty juniori, jolla tyylikkäät linjat, 
sopiva luusto. Oikeat pään linjat, hieman loiva otsapenger, alaleuka voisi olla vahvempi, 
melko paljon huulia. Kaunis kaula, hyvä säkä. Hieman niukasti kulmautunut molemmista 
päistä, lupaava runko, hieman lyhyt pysty lantio. Toivoisin polvikulmaa, hyvät tassut. 
Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta saisi olla tiiviimpi, vaihtaa karva, hyvä luonne.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Edendane’s Rocky Steps FI16969/19
Kookas, keskivahva, mittasuhteiltaan melko hyvä, voimakas uroksen pää, jossa oikeat 
linjat, turhan paljon nahkaa & huulia, hieman avoimet silmät. Sopiva kaula, riittävä luusto, 
kovin niukasti kulmautunut etuosa & vielä kapea eturinta. Riittävä rungon tilavuus, toivoisin
pidemmän rintakehän, normaalisti kulmautunut takaa, lyhyt pysty lantio näkyy 
takaliikkeissä. Erinomainen väri, miellyttävä luonne.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Love-Dane’s Lord Of North FI50261/18
AVO POISSA

Max’s Great Bailando FI45312/18
Vahva, keskikokoa pienempi uros, oikealinjainen hieman lyhyt pää, vahva kallo, hieman 
ilmavat korvat, tummat silmät. Hyvä kaula, suora olkavarsi, etuasentoinen lapa, tilava 
runko. Normaalisti kulmautunut takaa, hieman pehmeä ylälinja. Liikkuu lyhyellä korkealla 
etuaskeleella, hyvä väri, ystävällinen avoin luonne.
AVO EH2



Max’s Great Bohemian Rhapsody FI45313/18
Sopivan kokoinen, vahva uros, oikealinjainen vahva pää, jossa voisi olla pituutta, hyvä 
kaula & ylälinja, hyvä luusto, hyvät tassut. Ikäisekseen erinomainen runko, hieman suora 
olkavarsi, eturinta saa kehittyä. Normaalisti kulmautunut takaa, tasapainoiset liikkeet, 
vaikka tänään hieman laiska. Ylälinja voisi olla vakaampi, erinomainen väri & luonne.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI NORDSERT ROP

VALIOLUOKKA

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Voimakas, mittasuhteilta oikea, vahva pää, jossa hieman lyhyt kuono-osa, toivoisin 
tummemmat ja tiiviimmät silmät. Esitetään tukevassa kunnossa, niukemmin kulmautunut 
edestä kuin takaa. Taipumusta ”pukinjalkaan”, tilava runko, hyvin kulmautunut takaosa. 
Liikkuu varvas-ahtaasti edestä, sujuvasti sivusta, hyvä väri & luonne.
VAL ERI1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Me Too FI38892/19
Kaunislinjainen, hieman pitkärunkoinen juniori, oikealinjainen lupaava pää, vielä loiva 
otsapenger. Kaunis kaula & säkä, sopiva luusto, hieman niukasti kulmautunut olkavarsi. 
Hyvä ylälinja, normaalisti kulmautunut takaa, hieman pitkä lanneosa. Yhdensuuntaiset 
kevyet liikkeet, muodollisesti saa vielä tiivistyä. Erinomainen väri & karva, hyvä luonne.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI NORDSERT VSP

NUORTENLUOKKA

Edendane’s Hearts On Fire FI16971/19
Mittasuhteiltaan erinomainen, voimakas nartun pää, jossa oikeat linjat, kaunis huulilinja. 
Erinomainen luusto, kaunis kaula & säkä, niukemmin kulmautunut edestä kuin takaa, lyhyt 
pysty lantio, tilava rintakehä, joka saisi olla pidempi. Liikkuu löysästi edestä, takaliike jää 
rungon alle, erinomainen väri & luonne.
NUO EH1

Samuraiwood’s Roxette Joyride FI20092/19
Linjakas, keskivahva narttu, pitkä oikealinjainen pää, jossa turhan paljon huulia, kaunis 
kaula, riittävä luusto. Niukasti kulmautunut etuosa, normaalisti takaa, hieman pysty lyhyt 
lantio, riittävä rintakehä, jossa voisi olla pituutta. Liikkuu kevyesti, vaikka raajat jäävät 
rungon alle. Hieman vaalea pohjaväri, miellyttävä luonne.
NUO EH2

AVOINLUOKKA

Alder Glade’s Sonya FI33403/18
Hyvin voimakas, kookas narttu, vahva hyväilmeinen nartun pää, jossa riittävä pituus, 
hieman leveä kallo. Hyvä kaula, esitetään melko tukevassa kunnossa, vahva luusto, 



etuasentoinen lapa, erittäin tilava syvä runko. Normaalisti kulmautunut takaa, liikkuu 
hieman ahtaasti takaa, riittävällä askelmitalla sivusta, hyvä väri & luonne.
AVO ERI2

Max’s Great Bom To Be My Baby FI45322/18
Pienehkö, keskivahva narttu, oikealinjainen hieman lyhyt pää, hieman avoimet silmät. 
Käyttäytyy kovin jännittyneesti. Hyvä kaula, riittävät kulmaukset & runko, hieman 
uloskiinnittynyt häntä. Hyvä väri, tänään ei anna koskea & esiintyy jännittyneesti.
AVO EVA

Max’s Great Brilliant Disguise FI45318/18
Linjakas, hieman kevytrakenteinen, narttu, naisellinen hieman lyhyt oikealinjainen pää. 
Kaunis kaula, ylälinja, suora olkavarsi, kokoisekseen sopiva runko & hyvin kulmautunut 
takaosa. Riittävä askelmitta, voisi esiintyä vapautuneemmin, erinomainen lämmin 
pohjaväri.
AVO EH3

Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18
Kaunislinjainen, tasapainoinen, kevytrakenteinen narttu. Oikealinjainen pää, johon toivoisin
pituutta, avoimet luomet häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula & ylälinja, niukemmin kulmautunut 
edestä kuin takaa, sopiva runko, tasapainoiset liikkeet, hieman vaalea fawn, esiintyy 
mallikelpoisesti.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Alder Glade’s Treasure FI20643/18
Voimakas, linjakas narttu, oikealinjainen pää, jossa voisi olla pituutta, hieman vaaleat 
silmät, hyvä luusto, hyvä kaula & ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset, erinomainen eturinta 
& runko, hieman tanakassa kunnossa. Tasapainoiset liikkeet, kovin vaalea väri & hieman 
puutteellinen karvapeite. Miellyttävä luonne & esiintyminen.
VAL ERI1

Samuraiwood’s Peppi Pitkätossu FI48399/17
Vahva, keskikokoinen narttu, voimakas, hieman lyhyt pää, joka voisi olla tyylikkäämpi. 
Kaunis kaula & ylälinja seistessä, vahva luusto & runko, normaalit kulmaukset, hieman 
lyhyt pysty lantio. Liikkuu hyvällä askelmitalla, ylälinja voisi olla tiiviimpi, hyvä väri & 
luonne.
VAL ERI2

VETERAANILUOKKA

Samuraiwood’s Flicka Freijan FI22324/12
Rodukseen hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Kauniit linjat, voimakasrakenteinen, 
miellyttävä pää & ilme. Kaunis kaula, hyvä luusto, erinomainen säkä & eturinta & runko. 
Normaalit kulmaukset, ikä näkyy liikkeessä, esiintyy ylväästi & arvokkaasti.
VET ERI1 ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA



Kennel Max’s Great
KASV EI ESITETTY

Kennel Samuraiwood’s
Ryhmä hieman eri vahvuusasteisia, oikealinjaisia koiria. Oikealinjaiset pää, normaalit 
rakenteet, miellyttävät luonteet.
KASV1 KP ROP-KASV

tuomari: Sarkkinen Johanna

Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Happy Harlekin´s Erik Bloodaxe FI46608/19
14 kk, hyvänkokoinen nuori uros, jonka tulee kauttaaltaan vielä vahvistua, lupaavat pään 
linjat, hieman takaluisu kallo, joka voi iän myötä korjaantua, tummat hieman syvälle 
asettuneet silmät, pientä punotusta vilkkuluomissa, saksipurenta, hyvät vahvat hampaat. 
Ikäisekseen lupaava eturinta, lanneosassa turhaa pituutta, hyvä raajaluusto, hyvät tiiviit 
käpälät. Liikkuu edestakaisin suoraan, pitkä ulottuva sivuliike, jossa hieman ikä näkyy, 
hyvin asettunut pitkä häntä.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Kindly Yours FI26079/19
NUO POISSA

Grande Gremin’s Know It All FI26077/19
18 kk, vahvarunkoinen uros, joka olisi edukseen hieman tiiviimässä kunnossa. 
Kaunislinjainen vahva uroksen pää, vasen korva hieman kevyesti kannettu, tummat silmät,
saksipurenta, erinomainen pigmentti. Tasapainoiset kulmaukset, kokoon sopiva 
raajaluusto. Liikkuu takaa suoraan, edestä hieman kapeasti, vaivaton riittävän pituinen 
sivuaskel. Hieman turhan pystyt ranteet, hyvät käpälät.
AVO ERI1

Taikamanttelin Batman EJ20338/19
20 kk, tyylikäs uros, jolla kauniit rungonlinjat, saksipurenta, vahva uroksen pää, jossa 
hieman pyöreyttä linjoissa, huulipoimuja liikaa- Runko tulee vielä iän myötä täyttyä, turhaa 
pituutta lanneosassa, tasapainoisesti kulmautunut, hyvät tassut ja raajaluusto. Hyvät 
suorat takaliikkeet, edessä hieman kapeutta, etuliikkeet vielä hieman holtittomat ja 
selkälinja tulee vielä suoristua. Hieman luisu lantio, tekee matalalle kiinnittyneen hännän, 
jota koira hienosti kuitenkin kantaa, hieman hermostunut käytös.
NUO ERI2



AVOINLUOKKA

Finskilän Comea Danemanian Casanova FI22461/18
AVO POISSA

VALIOLOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
VAL POISSA

Hoppingham’s Take To Your Heart FI36319/17
3,5 v, jolla tyylikkäät rungon linjat ja erinomaiset mittasuhteet, erinomainen rinnan 
vahvuus, myös rungossa. Hieman turhaa pituutta lanneosassa, hyvä pitkälinjainen pää, 
kuono-osan toivoisin vahvemmaksi, kauniisti asettuneet isohkot korvat, avoimet luomet, 
tummat silmät, hieman punotusta vilkkuluomisissa, saksipurenta, hyvä huulilinja, joskin 
hieman löysyyttä. Hieman matalat etukäpälät, liikkuu kapeasti takaa, erinomaisesti edestä,
sujuva vaivaton liike.
VAL ERI1 SA PU1 NORDSERT VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Happy Harlekin’s Divine Hera FI44394/19
14 kk, hyvän vahvuinen pitkän rintakehän omaava, jolla jo erinomaisesti kehittynyt 
rintakehä. Narttumainen pää, johon toivoisin hieman tyylikkäämmän linjan, keskiruskeat 
silmät, saksipurenta, isot hampaat. Erinomainen luuston vahvuus, tasapainoisesti 
kulmautunut, hyvät käpälät. Suorat leveät takaliikkeet, edessä hieman löysyyttä, liikkuu 
sivulta riittävällä askeleella, takapotku saisi olla riittävämpi.
JUN ERI1 SA PN4

Happy Harlekin’s Queen Lagertha FI46602/19
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Grande Gremin’s Kita The Black Diamond FI26082/19
NUO POISSA

Grande Gremin’s Kristall FI26084/19
18 kk, erittäin elegantti ja feminiininen narttu, pään linjat ovat jo melko hyvät, kuono-osa 
saisi olla hieman pidempi, kauniisti asettuneet korvat, tummat silmät, hieman avoimet 
luomet, saksipurenta, isot hampaat. Ikäisekseen jo kiva eturinta, joka saa hieman levetä, 
kaunis hyvin kehittynyt runko. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu takaa kapeasti, edestä 
löysin kyynärpäin, melko vaivaton sivuliikunta, ystävällinen käytös.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI NORDVASERT

Taikamanttelin Lumikuningatar EJ20332/19
20 kk, hyvän kokoinen narttu, jolla vahva runko, saksipurenta, hyvät päänlinjat, hyvin 
asettuneet korvat, väriin sopivat silmät, alaleuka saisi olla vahvempi, hyvä huulikulma, 



joskin hieman löysyyttä. Erinomainen eturinta, pitkä rintakehä, hieman pysty olkavarsi, 
muuten sopivasti kulmautunut, tiiviit käpälät. Liikkuu takaa suoraan, vaivaton helppo 
sivuliike. Ystävällinen käytös, pohjaväri saisi olla puhtaampi.
NUO ERI2

AVOINLUOKKA

Happy Harlekin’s The Wonder Of You FI39456/18
2 v, harmaa harlekiini narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, vahva runko ja erinomaisesti 
kehittynyt eturinta, hieno lihaksisto. Melko hyvät pään linjat, takaluisu kaula, hienot korvat, 
keskiruskeat silmät. Vahva raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu suoremmin 
takaa kuin edestä, hieman etutassuja sisäänpäin kiertäen. Avoin varma käytös, hieman 
löysyyttä huulissa.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT

VALIOLUOKKA

Genedda Hé Oui FI38170/17
VAL POISSA

Talekin Elita One FI30652/17
3 v, elegantti narttu, jolla kauniit rungon ja pään linjat, kookkaat korvat, keskiruskeat silmät,
saksipurenta. Kokoon sopiva raajaluusto, tiiviit käpälät, hyvä huulilinja, joskin hieman 
löysyyttä. Liikkuu suorin liikeradoin takaa, hieman kapeasti edestä, vaivaton sivuliike.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT ROP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Grande Gremin’s
KASV EI ESITETTY

Kennel Happy Harlekin’s
KASV EI ESITETTY

Sininen

UROKSET

AVOINLUOKKA

Quentin V. Jewel’s Blue FI45347/18
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Blue Hood’s Ryker’s Road FI45239/17



3 v, kookas vahvarunkoinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, saksipurenta, vahva 
uroksen pää, johon toivoisin tyylikkäämmät pään linjat, väriin sopivat silmät, kuono-osa 
saisi olla pidempi. Vahva hyvin kehittynyt raajaluusto, hieman poimutusta niskanahassa. 
Liikkuu hieman kapeasti takaa, hieman turhan pystyt käpälät edestä, takaa hieman 
matalat, tyypillinen sivuaskel, ystävällinen käytös.
VAL ERI1

Grande Gremin’s I M Your Lovejoy FI36303/16
VAL POISSA

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Ixchel Goddness Gift Olvigshtetl LV-46108/19
1,5 v, elegantti, kaunislinjainen narttu, joka saisi esiintyä hieman reippaammin. Kauniit 
pitkät päänlinjat, hieman korkealle asettuneet korvat, väriin sopivat silmien värit. Hyvä 
rinnanleveys, joskin hieman tyhjä edestä, kaunis lupaava runko, kokoon sopiva 
raajaluusto. Liikkuu takaa ja edestä hieman kapeasti, kiva sujuva sivuliikunta, tänään 
palkintosijan laskee koiran hermostunut käytös, joskin käsiteltävissä.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Chaja Blue Hood’s Vom Räuberbaron FI51817/18
2,5 v, hyväkokoinen tyylikäs narttu, oikea alaleuan P1 puuttuu, hyvät pään linjat ja kuono-
osa saisi olla aavistuksen pidempi, väriin sopivat silmien väri, hieman taakse kiinnittyneet 
korvat. Hyvä eturinta, jossa saisi olla leveyttä enemmän. Liikkuu takaa ja edestä 
suhteellisen suoraan, vaivaton pitkä sivuaskel, ystävällinen käytös.
AVO ERI2 SA PN2 VASERT NORDVASERT

Genedda La Princesse FI29269/18
2 v, elegantti narttu, jolla erinomainen rungon mittasuhteet, riittävän yhdenmukaiset pään 
linjat, kallo-osa saisi olla aavistuksen pidempi, hieman taakse kiinnittyneet korvat, 
saksipurenta. Pysty olkavarsi, muuten tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu takaa suoraan,
edestä hieman löysästi, vaivaton sivuaskel. Saisi käyttäytyä hieman varmemmin kehässä.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI NORDSERT FI MVA ROP


