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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/15
Oikeat mittasuhteet omaava nuori uros. Tyypilliset päänlinjat, hyvä pään pituus, hyvä eturinta,
sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat, vakaa ylälinja. Hyvät edestakaiset liikkeet, mutta
sivuliikkeessä etuaskel vielä holtiton.
JUN ERI1 SA PU4 SERTI
AVOINLUOKKA
Grand Royal’s Godsent Bismarck SE29599/2013
Voimakas uros, selvä sukupuolileima, hyvä luusto, melko hyvät päänlinjat, riittävä maski. Hyvä
kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset. Saisi liikkua paremmin
sivusta, taka-askel jää lyhyeksi, etuaskel korkea, liikkeet vaikuttavat arvosanaan.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Alder Glade’s Alonso FI47620/11
Sopusuhtainen kaunislinjainen uros, jolla selvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyvät päänlinjat ja
pään mittasuhteet. Erittäin hyvä eturinta, hyvät kulmaukset, hyvä rintakehän pituus. Hyvät käpälät,
hyvät edestakaiset liikkeet, tasapainoiset sivuliikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Edendane’s Jar Jar Binks FI27234/11
Sopusuhtainen hyvä luustoinen uros, jolla selvä sukupuolileima. Hyvä pään pituus, hyvät päänlinjat,
erittäin hyvä eturinta, hyvä rintakehän pituus, hyvät kulmaukset. Hyvä ylälinja, sivuliikkeessä saisi
olla pidemmät askeleet, hyvät edestakaiset liikkeet.
VAL ERI3 SA PU3
Edendane’s News Flash FI27850/14
Sopusuhtainen uros, jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvät päänlinjat, hyvä kaula,
hyvät kulmaukset takana. Hyvät edestakaiset liikkeet, sujuvat sivuliikkeet.
VAL ERI2 SA PU2 VACA
Euro Power Hanoi Rock FI40485/13
Selvä sukupuolileiman omaava uros. Sivuliikkeessä hieman takakorkea, oikeat mittasuhteet, hyvät
päänlinjat, hieman voimakkaat huulet. Hyvä kaula, hyvät kulmaukset takana, riittävät edessä. Hyvät
edestakaiset liikkeet, hieman niukka lantio ja taka-askeleessa saisi olla enemmän ulottuvuutta.
VAL ERI4
Red Rublev Let’s Go Grazy FI38403/13

Oikeat mittasuhteet omaava uros, selvä sukupuolileima. Riittävä raajakorkeus, hyvät pään linjat,
turhan ahdas kulmahampaan asento. Hyvä eturinta, hyvät kulmaukset, hyvä rintakehän pituus.
Kääntää hieman etukäpäliä sisäänpäin. Takaliikkeet turhan kapeat, sujuvat sivuliikkeet.
VAL EH
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Hoppingham’s I’m Gossip Hot Gossip FI28768/15
Oikeat mittasuhteet omaava narttu, selvä sukupuolileima, hyvä pään pituus, vielä kovin kapea pää,
oikeat päänlinjat. Hyvä eturinta, tulisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät kulmaukset takana.
Hyvä rintakehän pituus, vielä holtittomat korkeat etuliikkeet.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Great-Body’s Lucky Star FI54446/14
Selvän sukupuolileiman omaava narttu. Hyvät mittasuhteet, hyvä luuton vahvuus. Oikeat pään
linjat, tummat silmät, hyvä kaula. Riittävät kulmaukset, hyvät edestakaiset liikkeet, sivuliikkeessä
etuaskel on korkea ja taka-askel saisi ojentua paremmin.
NUO ERI1
Hyacinth Van Acasius NHSB2976630
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Above All I Can Hear Your Heartbeat FI53413/13
Selvän sukupuolileiman omaava narttu. Hieman pehmeä selkä, oikeat mittasuhteet, voisi olla
hieman voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta, tyypilliset pään linjat, hyvät
edestakaiset liikkeet, varsin sujuvat sivuliikkeet.
AVO ERI2
Edendane’s Centerfold Holder FI27853/14
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus. Hyvät
yhdensuuntaiset pään linjat, alaleuka hieman lyhyt, purenta voisi olla hieman tiiviimpi.
Sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä runko, hieman korkealla kannettu häntä, hyvät edestakaiset
liikkeet, sujuvat sivuliikkeet.
AVO ERI1 SA PN4 SERTI
Royal Jazz Alice In Wonderland FI37702/14
Sopusuhtainen narttu, selvä sukupuolileima. Riittävän voimakas yleisvaikutelma, hyvät pään linjat,
hyvä pään pituus, hyvä eturinta. Saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä, hyvä edestakaiset
liikkeet, hyvät sivuliikkeet, hieman hoikka kunto.
AVO ERI3
VALIOLUOKKA
Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, hyvä rintakehän pituus, hieman pehmeyttä selässä, hyvät
yhdensuuntaiset päänlinjat. Hyvä eturinta, sopusuhtaiset kulmaukset. Kääntää hieman etukäpäliä
sisäänpäin, takaliikkeissä kapeutta. Sujuvat sivuliikkeet.
VAL ERI3 SA PN3
Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Sopusuhtainen, kaunislinjainen narttu, jolla hyvä luuston vahvuus ja hyvät mittasuhteet. Kauniit
päänlinjat, hyvä pään pituus. Hyvät kulmaukset, erittäin hyvä rintakehän pituus, erinomaiset
sivuliikkeet, etuliikkeet hieman heittävät.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-1
Euro Power Helsinki Rock FI40488/13
Sopusuhtainen narttu, hyvä luuston vahvuus, hyvät mittasuhteet, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat.
Erittäin hyvä eturinta ja rintakehän pituus. Kaunis sivukuva seistessä, liikkeessä hieman takakorkea,
kääntää etukäpäliä hieman sisäänpäin. Hyvät sivuliikkeet.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane’s
Erinomaisia rotunsa edustajia, hyvät mittasuhteet, hyvät luuton vahvuudet. Kauniit päänlinjat,
kauniisti esiintyviä. Onnittelut kasvattajalle erinomaisesta kasvatustyöstä.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Hedera FI29439/15
Käsittelytottumusta tarvitseva uros, hyvä luuston vahvuus, selvä sukupuolileima. Hyvä pään pituus,
hieman löysät huulet, riittävän tiiviit silmäluomet. Hyvät kulmaukset, köyristää lanneosaansa,
eturaajojen liike on kerivä, taka-askel jää rungon alle. Ei anna tänään parasta kuvaa itsestään,
harjoitusta tarvitseva nuori uros.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Genedda D’un Autre Cõté FI48599/14
Selvän sukupuolileiman omaava nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus, hieman
löysät huulet. Hyvä rintakehän pituus, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, takaa riittävästi
kulmautunut. Hieman kapeat, kauhovat etuliikkeet, sivulta liikkuu hyvin.
NUO ERI1 SA VASERT
Mi’havana Jedi FI48058/14
NUO POISSA

AVOINLUOKKA
Bonel Einstein FI31880/12
Selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla hyvä runko, hyvä luuston vahvuus. Hieman leveä pää,
huulet voisi olla hieman tiiviimmät, turhan ahdasasentoiset kulmahampaat. Hyvät kulmaukset
takana, saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Sivuliikkeessä taka-askel jää hieman lyhyeksi,
kääntää hieman sisäänpäin oikeaa etujalkaa.
AVO EH3
Denim Danes Now Hail To The King FI21142/14
Selvän sukupuolileiman omaava uros. Erittäin lyhytrunkoinen, hieman löysät huulet, hyvät pään
linjat. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. liikkuu kinnerahtaasti takaa, hyvä ylälinja,
varsin sujuvat sivuliikkeet.
AVO EH2
Ozaenas Supernova FI32181/14
Sopusuhtainen uros, hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat, hyvä pään pituus, hieman löysät huulet.
Hyvä rintakehän pituus, hyvät kulmaukset takana, edestä saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvät
edestakaiset liikkeet, hyvät sivuliikkeet.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI VACA
VALIOLUOKKA
C’mon Please Be My Star FI46582/13
Sopusuhtainen uros, hyvät mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus, hyvät yhdensuuntaiset päänlinjat.
Hyvä eturinta ja rintakehän pituus, sopusuhtaiset kulmaukset, hyvät edestakaiset liikkeet,
tasapainoiset sivuliikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Dane Khan Milo FI38519/11
Selvän sukupuolileiman omaava uros, oikeat mittasuhteet. Oikea pään pituus ja hyvät pään linjat.
Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa, hyvät edestakaiset liikkeet,
sivuliikkeessä takaa saisi ojentua enemmän.
VAL ERI3 SA PU4
Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
Selvän sukupuolileiman omaava uros, joka saisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa, hieman
pehmeä selkä. Hyvä luuston vahvuus, hyvä rintakehän pituus. Hyvä pään linjat, hieman löysät
huulet. Hyvät kulmaukset, hyvät edestakaiset liikkeet, sujuvat sivuliikkeet.
VAL ERI2 SA PU3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Femme D’état FI19219/15
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, seistessä sopusuhtainen kokonaiskuva. Hyvä luuston
vahvuus, hyvä rintakehän pituus. Hyvät pään linjat, hyvä pään pituus. Hyvät kulmaukset, hyvät
edestakaiset liikkeet, selässä vielä pehmeyttä. Tulisi liikkua paremmin sivulta.

JUN ERI1
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Genedda Enchanté FI55765/14
Vielä kevyen yleisvaikutelman antava narttu. Alalinja nousee voimakkaasti, hyvä pään pituus,
mutta vielä kapea kuono-osa, kirsupigmentti saisi olla parempi. Niukasti kulmautunut edestä ja
takaa, hieman kinnerahtaat takaliikkeet, liikkeessä ylälinja köyristyy herkästi. Aikaa tarvitseva.
NUO H
Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14
Selvän sukupuolileiman omaava narttu. Hyvä luuston vahvuus, hyvä pään pituus ja pään linjat.
Hyvät kulmaukset, hyvä rintakehän pituus, mutta lyhyt rintalasta, melko voimakkaasti nouseva
vatsalinja. Hieman kapeat takaliikkeet, hieman korkealle kannettu häntä, varsin hyvät sivuliikkeet.
NUO ERI2
Jättiläisen Geranium Lucidum FI30681/14
Sopusuhtainen narttu, hyvät mittasuhteet, tyypilliset ääriviivat. Hyvät pään linjat ja pään pituus.
Hyvät kulmaukset, hieman pehmeä selkä, hyvä rintakehän pituus. Hieman kapeat takaliikkeet,
hyvät sivuliikkeet. Väritys saisi olla mustempi.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Genedda Gréme De La Créme FI38438/13
Hieman hoikan vaikutelman antava narttu, sopusuhtaiset mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvä pään
pituus ja pään linjat, hyvä eturinta ja tyypilliset etukulmaukset. Hieman pehmeyttä selässä, hieman
korkea etuaskel, mutta hyvä ulottuvuus liikkeessä.
AVO ERI1 SA PN4 SERTI
Perfect Sunshine Her Highness FI37357/13
AVO POISSA
Piistar Juventus FI12408/14
Sopusuhtainen narttu, hyvä luuston vahvuus, selvä sukupuolileima. Hieman löysät huulet, hieman
korostunut otsapenger. Hyvä rintakehän pituus, hyvät kulmaukset edessä, riittävät takana, hyvät
edestakaiset liikkeet, sujuvat sivuliikkeet.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
C’mon Princess Of The Ring FI46583/13
Sopusuhtainen narttu, hyvä luuston vahvuus, hyvä pään pituus ja pään linjat, hieman ahdas purenta.
Hyvä eturinta, hyvät kulmaukset takana, hyvät edestakaiset sujuvat sivuliikkeet.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13
Sopusuhtainen narttu, hyvät mittasuhteet. Hyvä luuston vahvuus, hyvä pään pituus ja pään linjat.
Hyvä rintakehän pituus, hyvät kulmaukset. Hyvät edestakaiset liikkeet, sujuvat sivuliikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Grand Oak’s Pussy Cat FI46123/12
Selvän sukupuolileiman omaava, oikeat mittasuhteet, oikea pään pituus ja pään linjat. Saisi olla
paremmin kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä rintakehän pituus, hyvät
edestakaiset, mutta sivuliikkeessä taka-askel jää lyhyeksi.
VAL ERI3 SA PN3
Grand Oak’s Scarlett O’Hara FI22372/10
VAL POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Genedda
Mittasuhteiltaan tyypillisiä rotunsa edustajia. Selkeät sukupuolileimat, tyypilliset ilmeet. Hyvät
vahvuusasteet, varsin sujuvasti liikkuvia. Onnittelut kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Doggimainen Kalevalan Väinämöinen FI48366/12
Hyväluustoinen uros jolla selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet. Hieman löysät huulet, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä rintakehän pituus, hyvät käpälät, hyvät edestakaiset liikkeet,
mutta epäröi tänään lattiaa, sivusta liikkuu hieman hiipimällä. Ylälinja painuu, ei anna parasta
kuvaa itsestään tänään.
VAL ERI2
Genedda Bien Fait FI44980/12
Selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla hyvät mittasuhteet. Oikeat pään linjat, hieman löysät
huulet, hyvä kaula. Riittävät kulmaukset, hyvä rintakehän pituus, hieman kapea-asentoiset eturaajat,
hyvät edestakaiset liikkeet.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Genedda Bouc Èmissaire FI44981/12
VAL POISSA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
VAL POISSA
NARTUT

NUORTENLUOKKA
Queeni Vom Frankenland FI13257/15
Hyvä luuston vahvuus, selvä sukupuolileima, hieman löysät huulet. Hyvät kulmaukset takana, hyvä
rintakehän syvyys. Oikea ylälinja, varsin hyvät sivuliikkeet, vielä löysät etuliikkeet, tänään hieman
rauhaton käytös.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Elderberry’s Unlimitid Star FI44234/13
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Bonel Dana Sofia FI46981/11
Sopusuhtainen, kaunislinjainen narttu. Hyvät mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus, hyvä pään pituus
ja pään linjat, hieman löysät huulet. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Hyvä rintakehän
pituus, hyvät edestakaiset liikkeet, sujuvat sivuliikkeet.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
VETERAANILUOKKA
Bonel Zara Odessa FI46709/07
8-vuotias veteraani narttu, oikeat mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus. Hyvä pään pituus, pää jo
hieman kuivunut iän myötä. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hieman laskeva lantio. Hyvä
rintakehän pituus, ikä näkyy jo liikkeessä, edelleen esiintyy pirteästi.
VET ERI1 ROP-VET

