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tuomari: Unto Timonen
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Samuraiwood's Harley Davidson FI17380/13
Hyvän kokoinen uros pentu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään sivuprofiili, hyvä niskankaari.
Ikäisekseen erinomaisen muotoinen etuosa, erinomainen raajaluusto. Erinomainen runko, hyvä
ylälinja. Leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu erinomaisesti ikäisekseen.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA
Edendane's King Of Hearts FI43474/12
Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet. Hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula, jossa hyvä niskankaari.
Ikäisekseen erinomaisen muotoinen etuosa. Vahvaluustoiset raajat, hyvät käpälät, erinomainen
runko & ylälinja, hyvä lantio, leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu erinomaisesti ikäisekseen.
JUN ERI1 SA PU3 SERTI
AVOINLUOKKA
Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10
Hyvän kokoinen, vahvaluustoinen uros. Hyvä pään profiili, reilut huulet, hieman avoimet
silmäluomet. Vahva kaula, erinomainen eturinta, vankka runko, erinomainen ylälinja. Leveä reisi,
hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin edestä, takaliikkeessä voisi olla hieman enemmän työntövoimaa.
AVO ERI1 SA PU4 VASERT
Red Rublev Rudolph Reindeer FI59435(09
Hyvän kokoinen, vahvaluustoinen uros. Hyväpiirteinen pää, vahva kaula. Hyvä eturinta ja
raajaluusto. Erinomainen runko, hyvä ylälinja, hyvä reisi - ja kinnerkulma. Takaliikkeessä saisi olla
hieman enemmän työntövoimaa ja etuliikkeessä pituutta.
AVO ERI2 SA
VALIOLUOKKA
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Todella puhutteleva rotunsa edustaja. Erinomainen pää, hyvä ilme, vahva kaula, jossa erinomainen
niskankaari. Erinomainen etuosa, vahvaluustoiset raajat, hyvät käpälät. Erinomainen runko ja
ylälinja, leveä reisi, hyvä kinnerkulma, liikkuu erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Red Rublev Ustinov FI11007/11
Kookas, vahvaluustoinen näyttävä uros. Hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula, hyvä eturinta ja raajat
ja käpälät. Erinomainen runko ja ylälinja, leveä reisi, hyvät kinnerkulmat. Liikkuu hyvin.
VAL ERI2 SA PU2

NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12
Tyylikäs, vahvaluustoinen juniori narttu. Erinomainen pään profiili, vahva kaula. Tyylikäs niskan
kaari, ikäisekseen erinomaisen muotoinen etuosa. Erinomainen runko ja ylälinja, hyvät raajat ja
käpälät, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin ikäisekseen.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI
Samuraiwood's Fazeriina FI22328/12
Tasapainoinen, vahvaluustoinen juniori narttu. Hyväpiirteinen pää, hieman avoimet silmäluomet.
Vahva kaula, hieman pystyasentoinen olkavarsi. Ikäisekseen hyvin muotoutunut runko, hyvä
ylälinja. Hieman luisu lantio, riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin ikäisekseen.
JUN ERI2 SA
Samuraiwood's Flicka Freijan FI22324/12
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Grandman's Sunshine FI35813/12
Hyväkokoinen ja -luustoinen nuori narttu. Hyvä pään sivuprofiili, reilut huulet, vahva kaula, jossa
tyylikäs niskan kaari. Erinomainen eturinta, hyvä pystyasentoinen olkavarsi. Hyvä rungon muoto,
hyvä ylälinja, hyvä reiden leveys, hyvä kinnerkulma, hieman luisu lantio. Tänään iloisesti esitetty
häntä.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Ariel Elan FI47624/11
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään sivuprofiili, hyvä kaula, hyvä eturinta ja etukulmaus.
Erinomainen runko, hyvä ylälinja, hyvät raajat ja käpälät, hyvä kinnerkulma. Hyvä sivuliike,
hieman löysyyttä kyynärpäissä.
AVO ERI1 SA VASERT
Northwind Northern Light FI48204/09
Hyvän kokoinen ja -luustoinen narttu, joka saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Hyvä pään profiili,
hyvä kaula ja eturinta, täyteläinen runko. Hieman pehmeä ylälinja, voimakas kinnerkulma. Liikkuu
hyvin joskin ryhtiä voisi olla hieman enemmän.
AVO EH3
Orontius Xtravagant Madame FI39144/11
Vielä hyvin ilmava yleisvaikutelma. Hyvä pään profiili, hyvä kaula, hieman pystyasentoinen
olkavarsi. Hyvä ylälinja, reisi voisi olla hieman leveämpi ja kinnerkulma voimakkaampi. Liikkuu
hyvin.
AVO EH2
VALIOLUOKKA

Alder Glade's Amelie FI47625/11
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili, vahva kaula, hyvä niskan kaari. Erinomainen
eturinta ja etukulmaukset, hyvät raajat ja käpälät, erinomainen runko. Hyvä ylälinja, hyvä reisi ja
kinnerkulma, hyvä liikunta.
VAL ERI3 SA PN4
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Tyylikäs, vahvaluustoinen narttu. Erinomainen pää, vahva kaula, joka liittyy kauniisti runkoon.
Erinomainen eturinta, erinomainen runko ja ylälinja, erinomainen reiden leveys, vahva
kinnerkulma. Hyvä sivuliike, etuliike voisi olla vakaampi.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
Edendane's Pirate's Gold FI32929/07
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva raajaluusto, hyvät käpälät. Erinomainen pää, vahva kaula, joka
liittyy hyvin runkoon. Erinomainen eturinta ja runko ja ylälinja. Hyvä reisi ja kinnerkulma. Liikkuu
hyvin.
VAL ERI2 SA PN2
VETERAANILUOKKA
Alder Glade's Dearie FI35391/05
8 -vuotias veteraani narttu, joka on hyvässä näyttelykunnossa. Hyvä pään profiili, hyvä kaula,
erinomainen eturinta. Täyteläinen runko, hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin
ikäisekseen.
VET ERI1 SA ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane's
Ryhmä koostuu 4 eri yhdistelmästä. Erinomaiset päät, vahvat kaulat, tyylikkäät niskan kaaret.
Erinomaiset eturinnat, vahvat raajaluusto. Erinomaiset rungot ja ylälinjat. Ryhmä liikkuu
erinomaisesti, hyvin korkealuokkaista kasvatustyötä nähtävissä tässä yhdistelmässä.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alaunt Carlin Risto Reipas FI41176/12
Harmaa harlekiini uros, jolla voisi olla yhdensuuntaisemmat linjat päässä. Hieman korostuneet
poskikaaret, turhan suuret huulet. Vahva kaula, hyvä eturinta, vahva raajaluusto. Rankka runko,
hieman luisu lantio, reisi voisi olla leveämpi. Riittävä kinnerkulma. Hyvä sivuliike, takaliikkeessä
saisi olla enemmän voimaa ja etuliike hieman huolimaton.
JUN T
Doggidanes Black Brando FI40502/12

Hyvän kokoinen, vahvaluustoinen uros. Päänlinjat voisi olla yhdensuuntaisemmat, runsaat huulet.
Hyvä kaula, hieman pystyasentoinen olkavarsi. Hyvä eturinta, hieman pehmeät ranteet, erinomainen
runko. Hyvä ylälinja, hyvä reisi ja kinnerkulma. Liikkuu hyvin sivulta, vielä hieman huolimaton
edestä.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12
Hyvän kokoinen, vahvaluustoinen nuori uros. Hyvä pää, reilut huulet, vahva kaula, hyvä niskan
kaari. Ikäisekseen erinomaisen muotoinen etuosa. Rungoltaan vielä kevyt, erinomainen ylälinja,
leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin ikäisekseen.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Figaro V Grand Oak's von Adamantium FI59699/11
Vahvaluustoinen 2 -v uros. Maskuliininen uroksen pää, jossa reilut huulet. Vahva kaula,
erinomainen eturinta ikäisekseen. Rungoltaan kevyt, hyvä ylälinja, hyvä reiden leveys, hyvä
kinnerkulma. Kevyt joustava sivuliike, etuliike hieman huolimaton.
AVO H
Grandisons I'Want It All SE48391/2011
Hyvänkokoinen vahvaluustoinen uros. Hyvä pään sivuprofiili, reilut huulet. Vahva kaula, hyvä
eturinta, joskin etuosa kapeahko. Erinomainen runko ja ylälinja, hyvä reisi ja kinnerkulma. Tänään
hyvin sekavat liikkeet, niin edestä kuin takaakin.
AVO EH2
Jättiläisen Öykki Döykki FI40074/11
Vahvaluustoinen uros. Hyvä pään profiili. Vahva kaula, hyvä eturinta, etuosaa saa muilta osin vielä
vahvistua. Erinomainen runko ja ylälinja, hyvä lanne ja lantio, hyvä polvi- ja kinnerkulma.
Takaliikkeessä saisi olla enemmän pituutta ja työntövoimaa.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Hyväkokoinen vahvaluustoinen uros, hyvä pään sivuprofiili, vahva kaula, tyylikäs niskankaari.
Erinomainen eturinta ja kulmaukset, erinomainen runko, jossa hyvä massa. Erinomainen ylälinja,
eriomainen reiden leveys, vahva kinnerkulma. Liikkuu hyvin sivulta, hieman löysyyttä
etuliikkeessä.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-3
Rivercrest George Clooney FI60196/09
Hyvänkokoinen vahvaluustoinen uros. Hyvä pään profiili, vahva kaula. Erinomainen eturinta,
hieman pystyasentoinen olkavarsi, erinomainen runko. Hyvä ylälinja, lanneosa voisi olla hieman
lyhyempi. Voimakkaasti kulmautunut takaosa, takaliike voisi olla vahvempi.
VAL ERI2
Sorbus Intermedia Floyd-Forrest EST04026/10

Vahvaluustoinen hyvänkokoinen uros. Maskuliininen uroksen pää, vahva kaula. Hyvä eturinta,
erinomainen runko, hyvä ylälinja. Reisi voisi olla hieman leveämpi ja kinnerkulma hieman
voimakkaampi. Takaliikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa. Pudottaa hieman etuosaansa
liikkeessä.
VAL EH3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grand Oak's Honey Rider FI46121/12
Kauttaaltaan vielä hyvin kevyt. Päänlinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Tyylikäs kaula, hyvä
eturinta, pystyasentoinen olkavarsi, hyvät raajat ja käpälät. Ylälinja saa vielä vakiintua. Hieman
luisu lantio, reisi voisi olla hieman leveämpi, hyvä kinnerkulma. Joustava liikunta, ylälinja elää
hyvin voimakkaasti liikkeessä.
JUN H
Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12
Luonteeltaan vielä hieman ujo, hyvä pään sivuprofiili, hieman avoimet luomet. Vahva kaula,
ikäisekseen hyvin muotoutunut etuosa, hyvä eturinta. Hyväluustoiset raajat, hyvät käpälät,
erinomainen runko ja ylälinja, leveä reisi. Liikkuu erinomaisesti sivulta, kinner saa vielä vahvistua
edestakaisessa liikkeessä.
JUN ERI1
Mi'havana Invincible FI55906/12
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Doggidanes Black Baby FI40501/12
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään profiili. Vahva kaula ikäisekseen, hyvä eturinta, riittävät
kulmautunut etuosa. Vahvat raajat, hyvät käpälät, erinomainen runko, hyvä ylälinja. Riittävä
kinnerkulma, hyvä sivuliike.
NUO ERI1 SA PN2 VASERT
AVOINLUOKKA
Grandisons I'm Not Your Honey SE48385/2011
Hyväkokoinen, vahvaluustoinen narttu. Erinomainen pään sivuprofiili, vahva kaula. Riittävästi
kulmautunut etuosa, hyvät raajat ja käpälät. Erinomainen runko, hyvä ylälinja, hyvä reiden leveys.
Hyvä kinnerkulma, hyvä sivuliike.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP
VALIOLUOKKA
Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10
Vahvaluustoinen ja -runkoinen narttu. Hyvä pään profiili, vahva kaula, täyteläinen etuosa. Hyvä
eturinta, erinomainen ylälinja, leveä reisi. Hyvä kinnerkulma, liikkuu hyvin sivulta.
VAL ERI1 SA PN3

Great Gladiolus Antheia FI54093/07
VAL POISSA
Sorbus Intermedia Faforiit EST04029/10
Vahvaluustoinen narttu, jolla voisi olla tyylikkäämpi kallo-osa. Hyvä kaula, erinomainen eturinta,
hyvät raajat ja käpälät, erinomainen runko. Hyvä ylälinja, hieman luisu lantio. Reisi voisi olla
leveämpi ja kinnerkulma voimakkaampi. Pudottaa etuosaansa liikkeessä, takaliikkeessä saisi olla
enemmän työntövoimaa.
VAL EH2
VETERAANILUOKKA
Catapha's Winner-X FI42315/05
Erinomaisessa näyttelykunnossa oleva veteraani narttu. Hyvä pään profiili, vahva kaula., täyteläinen
etuosa ja runko. Hyväluustoiset raajat, hyvin säilynyt ylälinja, voimakas kinnerkulma. Liikkuu
erinomaisesti ikäisekseen.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET
Jättiläisen Gladiolus FI28330/03
VET POISSA

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C'mon Lord Of The Ring FI50355/12
Vielä hieman ujoluonteinen juniori uros. Hyvä pään profiili, hyvä kaula ikäisekseen. Hyvin
muotoutunut etuosa, vahvaluustoiset raajat. Erinomainen runko ja ylälinja, leveä reisi. Hyvä
kinnerkulma. Liikkuu tehokkaasti ja joustavasti.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Lha Danes Barosso Onyx FI28326/12
Energinen nuori uros, maskuliininen pää. Vahva kaula, hyvä eturinta, erinomainen runko, hyvä
ylälinja. Hyvät raajat ja käpälät, reisi voisi olla hieman leveämpi ja kinnerkulma voimakkaampi.
Liikkuu hyvin sivulta, takaliikkeessä voisi olla hieman enemmän työntövoimaa.
NUO ERI1 SA PU3 VASERT
AVOINLUOKKA
Riveran Call Me FOgman Jr FI49906/11
AVO POISSA
Sakila's Charming Danemania FI10816/12

Kookas vahvaluustoinen uros. Hyväpiirteinen pää, hyvä kaula, eturinta ja etukulmaukset voisi olla
voimakkaampi. Hyvät raajat, hyvä runko ja ylälinja. Hieman luisu lantio, kapea reisi, hieman
voimaton kinnerkulma. Takaliike lyhyt ja voimaton.
AVO T
VALIOLUOKKA
Herdolf Single Jedi Boy FI31339/07
Sininen uros, joka voisi olla väriltään puhtaampi. Hyvä pään profiili, vahva kaula. Pystyasentoinen
olkavarsi, eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvä runko ja ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa, hyvä
sivuliike.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Lha Danes Bohemia Pearl FI28327/12
Vahvaluustoinen juniorinarttu, jolla hyvä pään profiili. Hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvä
runko. Ikäisekseen hyvä ylälinja, riittävä kinnerkulma. Liikkuu hyvin edestä, takaliike vielä hieman
lyhyt ja voimaton.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Doggimainen Tähtisade FI37670/11
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään linjat, hyvä kaula, riittävä eturinta. Erinomainen runko, hyvä
ylälinja, hieman niukka kinnerkulma, hyvä sivuliike.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI
VALIOLUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Vahvaluustoinen narttu, hyvä pään sivuprofiili. Vahva kaula, erinomainen eturinta, hyvin
kulmautunut etuosa. Erinomainen runko, hyvä ylälinja, hyvä reisi- ja kinnerkulma. Sininen väri
voisi olla puhtaampi. Hyvä sivuliike, ylälinja voisi olla vakaampi liikkeessä.
VAL ERI1 SA PN1 VSP

