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Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Kindly Yours FI26079/19
17 kk, koon ylärajoilla oleva, hyvät rungon mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut. 
Riittävä eturinta, pään linjat riittävän yhdensuuntaiset, huulet voisivat olla kuivemmat. 
Riittävä luusto, eturaajat taipuvat hieman ranteista ulospäin, hyvät käpälät. Hyvä ylälinja, 
hyvä häntä, liikkuu vielä hieman löysästi edestä, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. 
alaluomet voisivat olla kuivemmat.
JUN EH2

Grande Gremin’s Know It All FI26077/19
Koon ylärajoilla oleva, mutta kauttaaltaan sopusuhtainen uros, jolla kauniit rungon linjat, 
hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä rintakehä, liki yhdensuuntaiset pään linjat, 
hyvä huulikulma ja silmäluomet, isot sieraimet, hieman roikkuvat alaluomet. Hyvä karva ja 
väri, liikkuu hyvin, esitetään hyvin.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP

NUORTENLUOKKA

Lavisstyle Ps Nova’s Legacy FI53073/18
1 v 10 kk, koon ylärajoilla oleva uros, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, tasapainoisesti 
kulmautunut. Tänään hieman pehmeä ylälinja, pään linjat riittävän yhdensuuntaiset, huulet
voisivat olla kuivemmat ja huulikulma selvempi, hieman avoimet silmäluomet. Liikkuu 
tänään takaraajat rungon alla takakorkeana. Hyvä karva, käpälät ja häntä, esitetään hyvin,
alaleuka voisi olla leveämpi.
NUO EH2

Perfect Sunshine James Hetfield FI49644/18
Liki 2 v, koon ylärajoilla oleva, hyvät mittasuhteet, raajaluusto ja kulmaukset. Hyvä 
eturinta, taipumus pyöristää selkälinjaansa ajoittain. Hyvä voimakas pää, huulet voisi olla 
kuivemmat, samoin alaluomet. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä häntä, karva ja väri 
sekä käpälät.
NUO ERI1 SA PU2 VASERT CACIB

AVOINLUOKKA

Lavisstyle Ps Shining Helios FI53074/18
22 kk, koon ylärajoilla oleva, tänään hieman levottomasti esiintyvä uros. Hyvät rungon 
mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä eturinta, hyvä, pitkä pää, toivoisin kuono-
osan hieman vahvemmaksi, huulet kuivemmiksi, huulilinja hakusessa, erinomainen 
purenta, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvärintakehä, liikkeessä tänään hieman 



takakorkea, voisi liikkua joustavammin, hyvä häntä, käpälät ja väri, seistessä kaunis 
kokonaisuus.
AVO ERI1

Perfect Sunshine Jimmy Page FI49643/18
23 kk, kookas, hieman pitkälinjainen uros, hyvä runko, avoimet kyynärpäät, riittävä 
eturinta, hyvin kulmautunut takaa. Kaunislinjainen pää, huulet voisivat olla kuivemmat ja 
alaluomet tiiviimmät. Liikkuu takaraajat rungon alla, erityisesti edestä, ylpeä hännästään. 
Väri voisi olla puhtaampi, valkoisesta valkoisempaa ja mustasta mustempaa, hyvä karva, 
esitetään hyvin.
AVO EH2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grande Gremin’s Kita The Black Diamond FI26082/19
17 kk, keskikokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, riittävä luusto, ikäisekseen hyvä runko, 
hyvä eturinta, hyvin kulmautunut takaa. Hyvät pään linjat, hyvät silmät, huulet voisivat olla 
hieman kuivemmat. Voisi liikkua joustavammalla askeleella takaa, hyvä häntä, käpälät ja 
karva, esitetään hyvin.
JUN ERI3

Grande Germin’s Kristall FI26084/19
17 kk, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, luusto, eturinta, kulmaukset ja häntä. Hyvä pään 
muoto, huulet voisivat olla hieman kuivemmat, hyvä karva ja väri. Liikkuu erittäin hyvin, 
esitetään hyvin.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Happy Harlekin’s Queen Lagertha FI46602/19
13 kk, keskikokoinen, vielä hyvin kevytrunkoinen, hyvä, kokonainen luusto ja eturinta, 
avoimet kyynärpäät, vielä kapea edestä, hyvät kulmaukset takana. Hyvä karva ja käpälät 
sekä häntä. Liikkuu tänään takaraajat rungon alla, askel voisi olla joustavampi. Hyvän 
mallinen pää, huulet voisivat olla kuivemmat, kaula voisi olla hieman vankempi. Miellyttävä
luonne, esitetään hyvin.
JUN EH4

Perfect Sunshine KimberlyFI54100/19
9 kk, keskikokoinen, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä luusto ja mittasuhteet, avoimet 
kyynärpäät, hyvät kulmaukset takana. Hyvä eturinta, hyvät pään mittasuhteet, huulet 
voisivat olla hieman kuivemmat ja alaluomet tiiviimmät, hyvät korvat. Harlekiini värin 
valkoiset voisivat olla hieman kirkkaammat. Liikkuu hieman löysästi edestä, hyvin sivulta, 
esitetään hyvin.
JUN ERI2 SA PN2 VASERT

NUORTENLUOKKA

Lavisstyle Ps Cool Constellation FI53075/18
22 kk, hyvän mallinen, mutta kauttaaltaan hennohko runko, riittävä luusto. Hyvät pään 
ylälinja, huulet voisi olla kuivemmat, riittävän tummat silmät. Tasapainoisesti kulmautunut, 



tänään voimakkaasti kuroutunut alalinja pilaa kokonaisuutta. Hyvä väri ja käpälät, voisi 
esiintyä itsevarmemmin, esitetään edukseen.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Goldgirls Freija FI26821/18
Reilu 2 v, keskikokoinen, tänään hieman turhan tuhdissa kunnossa esitetty narttu, jolla 
hyvä eturinta, mittasuhteet, luusto ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut, kauniisti 
meislattu pää, huulet voisivat olla kuivemmat ja alaluomet tiiviimmät. Liikkeet tänään 
takakorkeat, voisi liikkua pidemmin ja joustavammin askelin. Hyvä karva, väri voisi olla 
kirkkaampi takaosassa, hyvät käpälät. Toivoisin koiralle tiiviimpää lihaskuntoa.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
3½ v, musta, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, luusto, ylälinja ja käpälät. Hyvin 
meislaantunut pää, huulet voisivat olla kuivemmat, kauniit silmät ja hyvät korvat. Riittävä 
eturinta, avoimet kyynärpäät, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu riittävällä askelpituudella, 
hyvä häntä, esitetään hyvin.
VAL ERI4

Genedda Hé Oui FI38170/17
3 v, keskikokoinen, kauttaaltaan sopusuhtainen, liikkeessä linjakas narttu, jolla hyvä luusto
ja eturinta, tasapainoisesti kulmautunut. Kaunisilmeinen pää, hyvä huulikulma. Valkoinen 
väri voisi olla puhtaampaa, hyvä karva ja käpälät. Liikkuu riittävällä askelpituudella, 
esitetään hyvin.
VAL ERI2 SA PN VACA

Grand Oak’s Seabiscuit FI27959/18
2 v, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut, kaunis niskan kaari. 
Hyvä pään pituus, huulet voisivat olla kuivemmat ja silmäluomet tiiviimmät, siniset silmät 
häiritsevät ilmettä. Hyvä karva ja käpälät, liikkeessä pyöristää ylälinjaansa ja on ajoittain 
aika ylpeä hännästään. Seistessä kaunis rotunsa edustaja.
VAL ERI3 SA

Grand Oak’s Secretariat FI27953/18
2 v, keskikokoinen, tänään alalinja voimakkaasti kuroutuva, hyvät mittasuhteet ja luusto, 
ylikulmautunut takaa, avoimet kyynärpäät. Hyvä pään ylälinjat, kuono voisi olla vankempi, 
huulet kuivemmat ja alaluomet tiiviimmät. Hyvät käpälät, karva ja häntä, esitetään hyvin. 
Liikkuu löysästi edestä ja takaliikkeet jäävät rungon alle.
VAL ERI

Perfect Sunshine It’s Gonna Be Me FI34915/16
4 v, kaunis, tasapainoinen narttu, jolla sopusuhtaiset linjat, hyvä ilmeikäs pää, huulet 
voisivat olla hieman kuivemmat. Liikkeessä voisi käyttää takaosaansa tehokkaammin. 
Seistessä kaunis, hyvät käpälät, karva ja häntä, esitetään hyvin.
VAL ERI1 SA PN3 CACIB



KASVATTAJALUOKKA

Kennel Grande Gremin’s
Ryhmä koostuu yhdestä yhdistelmästä, 17 kk koiria. Tasainen ryhmä kookkaita doggeja, 
kaikilla tyypilliset päät ja kulmaukset, liikkeet sekä hännät. Kasvattaja tehnyt onnistuneen 
yhdistelmän.
KASV1 KP ROP-KASV

Kennel Perfect Sunshine 
Ryhmä koostuu 3 eri yhdistelmästä, ikävälillä 9 kk – 4 v. Kaikki komeita rotunsa edustajia, 
osalla värit voisivat olla puhtaammat, onnittelut kasvattajalle!
KASV2 KP

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Red Rublev Make Believe FI38897/19
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Alchermes De’ Cinegeti FI20287/19
NUO POISSA

AVOINLUOKKA

Alder Glade’s Sandels FI33400/18
2 v, voimakasrunkoinen uros, jolla erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut 
kokonainen, hyvä luusto. Erinomainen ylälinja, leveäkalloinen pää, joka voisi olla 
kauttaaltaan jalompi ja silmät tummemmat, ilmettä parantaisi tummempi maski. Liikkuu 
hyvin, hyvät käpälät ja häntä, voimakas uros, jonka toivoisin kuitenkin kauttaaltaan 
jalommaksi ja elegantimmaksi.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA

Euro Power King Of The World FI17816/17
3 v, kookas seisoessaan, riittävän tyylikäs kokonaisuus, tasapainoisesti kulmautunut. 
Riittävä eturinta, hyvä pään pituus, pienet hampaat, huulet voisivat olla kuivemmat. Hyvä 
karva, liikkeessä tänään takakorkea, voisi liikkua joustavammalla askeleella. Hyvä häntä, 
esitetään hyvin.
VAL ERI2

Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18



Lähes 3 v, kookkaan puoleinen, mutta linjakas uros, hyvä runko. Pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, melko hyvä huulilinja, hyvä luusto. Tasapainoisesti kulmautunut, 
säilyttää selkälinjansa liikkeessä, esitetään hyvin.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

NARTUT

VALIOLUOKKA

Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
VAL POISSA

Sininen

UROKSET

VETERAANILUOKKA

Genedda Bien Fait FI44980/12
8 v, voimakasrakenteinen, mutta tyylikäs kokonaisuus. Hurmaavasti harmaantunut sininen.
Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät pään linjat, erinomainen purenta, huulet voisivat olla 
kuivemmat, hyvät käpälät ja ylälinja. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hyvä karva, esitetään 
hyvin.
VET ERI1 SA PU1 ROP ROP-VET


