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tuomari: Leni Finne
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Alonso FI47620/11
OK mittasuhteet, riittävä luusto, hieman lyhyt pää, jossa pyöreä otsa, leveä kallo, hieman poskia,
silmäluomet saisi olla tiiviimmät. Hyvä kaula & eturinta, melko pysty olkavarsi, lyhyt rintalasta,
niukat takakulmaukset, riittävä askelpituus.
AVO EH1
Catapha's Gold Dragon FI48207/09
Ok mittasuhteet, riittävä luusto, saisi esiintyä huomattavasti rohkeammin. Oikealinjainen pää,
hieman kevyt alaleuka, ruusukorvat. Hyvä kaula, riittävä eturinta & etukulmaukset, hyvä säkä.
Oikean mallinen rintakehä, hieman jyrkkä lantio, riittävät takakulmaukset. Liikkuu takaraajat
rungon alla, hieman takakorkeasti. Riittävä askelpituus, käytös laskee palkintosijaa.
AVO H
Edendane's Sweet William FI39313/10
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, hieman lyhyt kuono-osa, kyömy kuonon selkä, erinomaiset tummat
silmät, miellyttävä ilme, hieman löysät silmäluomet. Aavistus pyöreyttä kallossa, ok kaula, säkä &
eturinta, kovin pysty olkavarsi. Oikean mallinen rintakehä, riittävät takakulmaukset. Liikkuu
ahtaasti takaa, ontuu toista eturaajaa, jonka vuoksi eva.
AVO EVA
VALIOLUOKKA
Dane Garden's Swan The On For Me S45575/2011
Oikeat mittasuhteet ja luusto. Oikeat pään linjat. Aavistuksen löysät silmäluomet. Hyvin kannetut
korvat. Virheetön kaula ja ylälinja. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Virheetön rintakehä. Hyvin
kulmautunut takaa. Oikea askelpituus.
VAL ERI1 SA PU1 SERTI CACIB FI MVA VSP
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen ja mittainen pää. Aavistuksen syvällä sijaitsevat
erinomaiset tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, riittävä säkä, erinomainen eturinta, riittävät
etukulmaukset. Hieman lyhyt & pysty olkavarsi. Oikean mallinen rintakehä, hieman jyrkkä ja lyhyt
lantio, oikea askelpituus, hieman löysä edestä. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa.
VAL ERI1 SA PU2 VACA
Red Rublev Ustinov FI11007/11
Riittävät mittasuhteet ja luusto, oikealinjainen pää, aavistuksen köyry kuono, turhan voimakkaat
kulmakaaret. Hyvä kaula & säkä, niukahko eturinta, pysty olkavarsi, oikean mallinen rintakehä,
alalinja voisi olla tyylikkäämpi, hyvä takaosa, oikea askelpituus. Köyristää hieman lanneosaa
liikkeessä. Hieman ulkonevat kyynärpäät.
VAL ERI3

VETERAANILUOKKA
Red Rublev Woodoo FI44276/05
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, hieman syväkalloinen pää, silmäluomet voisi olla tiiviimmät. Hyvä
kaula, riittävä säkä & eturinta, oikean mallinen rintakehä. Voimakkaat takakulmaukset, hyvä
tiikeriväritys. Liikkuu hieman jyrkästi takaa, hieman löysät kyynärpäät.
VAL ERI1 SA PU3 ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, hieman erisuuntaiset pään linjat, hyvät silmät & korvat. Hieman
kevyt alaleuka, kaunis kaula, ikään riittävä eturinta & säkä, oikean mallinen rintakehä. Hyvä
takaosa & kulmaukset, oikea askelpituus.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Edendane's Glittering Goldie FI58732/11
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikean mallinen pää, hieman korostuneet kulmakaaret, kauniit
tummat silmät, ok korvat. Kaunis kaula, riittävä säkä & eturinta, hieman pysty olkavarsi. Oikean
mallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset. Oikea askelpituus, hieman korkea etuaskel, löysät
kyynärpäät, heikot selkälihakset ja hieman tiivistyttävä selkäranka.
NUO ERI1
Samuraiwood's Flow Snow FI22325/12
Hieman pitkärunkoinen, riittävä luusto, melko loiva otsapenger, keskiruskeat silmät, oikein
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula, niukahko eturinta, pysty olkavarsi, etuasentoiset eturaajat. Riittävä
rintakehä, ok takakulmaukset, oikea askelpituus, kovin korkea etuaskel. Saisi olla tiiviimmässä
kunnossa.
NUO EH2
VALIOLUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman korkeat kulmakaaret, silmät saisi olla tummemmat.
Kaunis kaula, hyvä eturinta, kovin lyhyt rintalasta, voimakkaasti nouseva vatsaviiva. Hieman lyhyt
& pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset. Iho-ongelmia. Oikea askelpituus, saisi olla tiiviimmässä
kunnossa.
VAL EH2
Highesteem Place You Bet S42379/2008
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Aavistuksen pyöreä kallo. Keskiruskeat silmät. Oikea kaula ja
säkä. Oikea eturinta ja rintakehä. Vatsalinjaa häiritsee roikkuvat nisät. Oikein kulmautunut takaa.
Oikea askelpituus.
VAL ERI1 SA PN2 CACIB

KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane's
4 yhdistelmää, kaikilla oikeat mittasuhteet, sopivat luustot, riittävän pitkät päät, osalla hieman
pyöreät otsat. Hyvät rungot & askelpituus.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, melko pitkä otsapenger, silmät voisi olla tummemmat, hyvät
korvat. Riittävä kaula & eturinta, selkä saisi olla kiinteämpi, oikean mallinen rintakehä, melko
jyrkkä lantio. Melko löysät kyynärpäät, riittävä askelpituus.
NUO EH2
Nordic Giant's Grant To Jättiläisen NO36049/12
Oikeat mittasuhteet, oikealinjainen hieman järeäkalloinen pää, melko runsaat huulet. Kaunis kaula
& ylälinja. Riittävä eturinta, vielä melko litteä rintakehä, ok takakulmaukset, erinomainen takana.
Riittävä harlekiiniväritys, liikkuu hieman jäykästi takaa, melko pysty häntä.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP
AVOINLUOKKA
Figaro V Grand Oak's von Adamantium FI59699/11
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, tänään kovin varovainen käytös. Melko leveä kallo, voimakas
otsapenger, runsaat huulet, pyöreät silmät. Riittävä kaula ja eturinta, hieman lyhyt rintalasta, ok
takakulmaukset, eriomainen askelpituus, ok harlekiiniväri, käytös laskee palkintosijaa.
AVO H
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07
VAL POISSA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, jossa aavistuksen lyhyt kuono-osa, hyvät silmät
& korvat. Ok kaula ja eturinta, oikean mallinen voimakas rintakehä, hyvät takakulmaukset &
harlekiiniväri. Liikkuu takaraajat rungon alla, erittäin löysästi edestä.
VAL ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Fianna Alfadane FI52876/12

JUN POISSA
Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12
JUN POISSA
Grande Gremin's Dark Gladiolus FI39894/12
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, lähes oikealinjainen pää, lyhyt kuono-osa, kauniit tummat silmät.
Ok kaula, ikään riittävä eturinta, kovin lyhyt rintalasta, säkä voisi olla korostuneempi. Jyrkkä lantio,
niukat takakulmaukset, hieman pitkät käpälät. Liikkeessä aavistuksen takakorkea, varsin löysät
liikkeet, riittävä askelpituus.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, hieman pitkä otsapenger, lähes pyöreät kaukana toisistaan olevat
silmät. Oikeat pään linjat, kaunis kaula, niukahko eturinta, pysty olkavarsi, vielä melko kevyt
rintakehä. Hieman jyrkkä lantio, riittävät takakulmaukset, oikea askelpituus. Takaraajat hieman
längellä, hieman löysät kyynärpäät. Tänään voimakas mörkökausi, joka laskee palkintosijaa.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Via Zarmina Vertigo RKF3017907
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Melko erisuuntaiset pään linjat, aavistus liikaa otsapengertä, hyvä
korvat. Riittävä säkä & eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, alaosastaan kapea rintakehä.
Ahdasasentoiset eturaajat, hieman jyrkkä lantio, ok takakulmaukset. liikkuu takaraajat rungon alla,
voimakkaasti ulkokierteiset takakäpälät. Löysä edestä.
AVO H
VALIOLUOKKA
Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, melko ronski narttu. Aavistuksen urosmainen, korostuneet
kulmakaaret, hyvät tummat silmät, kaula voisi olla tyylikkäämpi, riittävä eturinta, ok rintakehä.
Riittävät takakulmaukset, liikkuu takaraajat hieman rungon alla, yhdensuuntaisin liikkein.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
VETERAANILUOKKA
Genedda Zympatic Alien FI38594/05
Ok mittasuhteet, riittävä luusto, lähes oikealinjainen pää, hieman ilmavat korvat, hyvät tummat
silmät. Ok kaula & eturinta, oikean mallinen rintakehä, köyristää hieman lanneosaa, voimakkaat
takakulmaukset. Hyvä harlekiiniväri, liikkuu takaraajat rungon alla, kovin korkea taka-askel.
VET ERI1 ROP-VET
Jättiläisen Gladiolus FI28330/03
Kovin matalaraajainen, erinomainen luusto, aavistuksen lyhyt kuono-osa, hyvät silmät & korvat.
Kaula voisi olla tyylikkäämpi, hyvä eturinta, pysty olkavarsi, oikean mallinen rintakehä. Hyvät

takakulmaukset, kovin harmaantuneet mustat värimerkit, (10 v). Riittävä askelpituus, melko löysä
edestä.
VET EH2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Oikea mittasuhteet, sopiva luusto, melko leveäkalloinen pää, hyvät silmät & korvat, hieman liikaa
otsapengertä, eriomainen säkä. Riittävä eturinta, pysty olkavarsi, oikean mallinen rintakehä.
Hieman lyhyt ja jyrkkä lantio. Oikea askelpituus.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB FI MVA ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Sovereigndane's Baby Bubblee FI43027/12
Ok mittasuhteet, riittävä luusto, oikealinjainen pää, hyvät silmät & korvat, kaunis kaula, hyvä
eturinta, oikean mallinen rintakehä. Hieman pitkä lanneosa, takakulmaukset voisi olla hieman
voimakkaammat, vapaat liikkeet, hieman korkea-asentoinen häntä.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP

