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sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Jaakko Kulta FI46242/14
11 kk vanha juniori uros. Pään tasot saisivat vielä kehittyä, hyvä huulikulma, purenta, korvat
saisivat olla paremmin asettuneet. Puutteellinen eturinta, löysää kaulanahkaa. Hyvä rintakehän
muoto, saisi olla paremmin kulmautunut takaa, alaspäin kiinnittynyt häntä. Takaliike saisi olla
voimakkaampi, etuliike ok.
JUN EH2
Doggimainen Piippolan Vaari FI46239/14
Erinomaista tyyppiä oleva 10 kk vanha uros. Joka vielä keskentekoinen, hyvä luusto vahvuus. Hyvä
pää ja ilme, tiiviit silmät, hyvä huulikulma, purenta, hyväasentoiset korvat. Pään tasot saavat vielä
kehittyä, ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä. Takaa saisi olla paremmin kulmautunut, edestä ok,
tiiviit käpälät.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Doggimainen Eero FI18012/10
Erinomaista tyyppiä oleva 6 -vuotias uros, jossa ikä alkaa näkyä. Pyöreä karkea kallo,
hyväasentoiset korvat, puutteelliset pään tasot. Hyvä eturinta, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä
ja takaa. Hyvä hännän kiinnitys, liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella, etu- ja takaliikkeet ok.
AVO ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Amanda FI45502/14
Erinomaista tyyppiä, feminiininen narttu. Kaunisilmeinen pää, hyväasentoiset korvat, hyvä
huulikulma ja purenta, hyvät pään tasot. Puutteellinen eturinta, pysty olkavarsi, riittävä luusto.
Hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, runko saa vielä kehittyä.
JUN ERI2
Danemanian Chosen Pearl To Lhad FI35573/14
Erinomaista tyyppiä oleva, feminiininen narttu. Jolla kaunis pää ja ilme, hyväasentoiset korvat.
Hieman leikkaavat pään tasot, hyvä huulikulma, eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä luusto ja rintakehän
pituus, hyvät kulmaukset takaa. Hyvä luuston vahvuus, tiiviit käpälät, liikkuu edestä, takaa ja
sivulta ok. Kiva luonne.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA

Doggimainen Kalevalan Louhetar FI48364/12
Erinomaista tyyppiä oleva, feminiininen narttu, jossa hyvät rungon mittasuhteet. Hieman karkea
kallo, kuono saisi olla pidempi, hyvät pään tasot. Hyväasentoiset korvat, hieman avoimet luomet.
Hyvä eturinta ja luusto, tasapainoiset kulmaukset edestä ja takaa, tiiviit käpälät. Kiva luonne.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Elderberry's Unlimitid Star FI44234/13
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla saisi olla jalompi pää ja joka esitetään tänään laihassa
kunnossa. Hyvä pää, hyväasentoiset korvat, tiiviit silmäluomet, korkea kallo. Kaunis niskankaari.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, kiva luonne.
AVO EH2
VETERAANILUOKKA
Bonel Victoria FI46546/05
Erinomaista tyyppiä oleva 10 v veteraani narttu, joka on erinomaisessa kunnossa. Hyvä purenta,
hyväasentoiset korvat, hyvät silmät ja tiiviit silmäluomet, hieman pyöreä kallo, hyvät pään tasot,
huulikulma saisi olla parempi. Eturinta saisi olla paremmin täyttynyt. Tasapainoiset kulmaukset
edestä ja takaa.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
Kolmesta yhdistelmästä rakentunut tasainen ryhmä, jossa 2 junioria ja 2 avoimen luokan koiraa.
Kasvattajan tulee kiinnittää huomiota pään linjoihin ja etuosiin.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Déjá-Vu FI48603/14
Erittäin hyvän tyyppinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvä purenta. Liikaa huulia, hyvät
pään tasot, korvat saisivat olla paremmin asettuneet, nenässä saisi olla parempi pigmentti. Eturinta
saa vielä täyttyä, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu sujuvasti, kiva luonne. Saisi olla
enemmän pilkkuja, harlekiiniväritys vain päässä.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja vahvuus. Hyvät silmät ja tiiviit
silmäluomet, hyvä purenta. Kaunis niskankaari, hyväasentoiset korvat. Hyvä ylä- ja alalinja,

tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehä. Ylälinja säilyy liikkeessä, takaliike saisi
olla vakaampi, etuliike ok.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP
Genedda Quid Pro Quo FI36988/10
Erittäin hyvän tyyppinen, johon toivoisin vahvemman sukupuolileiman. Karkea kallo, kauniit tiiviit
silmät, pään tasot saisivat olla paremmat, liikaa huulia, hyvä purenta. Eturinta saisi olla
täyttyneempi. Koira saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Voimaton takaliike, muuten liikkeet
ok.
AVO EH2
Jättiläisen Don Giovanni FI38834/13
Erittäin hyvän tyyppinen uros, jonka pään tasot saisivat olla paremmat, hyvä purenta, liikaa huuli,
liian avoimet silmäluomet. Eturinta saisi olla paremmin täyttynyt, hyvä rintakehä. Saisi olla
paremmin kulmautunut takaa. Liikkeessä voimaton takaliike ja köyristää lannetta. Kiva luonne.
AVO H
VALIOLUOKKA
Rivercrest George Clooney FI60196/09
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jossa oikea sukupuolileima, mutta jossa ikä näkyy. Hieman karkea
kallo, hyväasentoiset korvat, hyvä huulikulma, kaunis niskankaari. Erinomainen eturinta, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Ikä näkyy liikkeessä, liikkeet ok.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda D'amour Déesse FI48607/14
9 kk vanha, vielä kehittymätön, feminiininen narttu. Ikäisekseen hyvät pään tasot, hyvä purenta ja
huulikulma, korvat saisivat olla paremmin asettuneet. Eturinta saa vielä kehittyä, hyvä rintakehä,
saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu ok, mutta liikkeissä saisi olla enemmän tehoa. Kiva
luonne.
JUN EH1
Magic Alaunt Lammenneito FI34433/14
13 kk vanha. Vielä pentumaisen vaikutelman antava narttu, jolla selvä sukupuolileima. Eturinta saa
vielä kehittyä, pään tasot eivät yhteneväiset, liikaa huulia, purenta ok, hyväasentoiset korvat,
silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä rintakehä, saisi olla paremmin kulmautunut takaa.
Liikkeessä puutteellinen ylälinja, liikkeet saisivat vielä vakiintua.
JUN EH2
AVOINLUOKKA
Genedda Nomen Nudum FI22064/09
6 -vuotias narttu, joka esitetään tuhdissa kunnossa. Hyvät pään tasot, hyvä huulikulma, korvat
saisivat olla paremmin asettuneet, hyvä purenta, tiiviit silmäluomet. Hyvä eturinta, pyöreä
rintakehä, ylälinja liikkeessä puutteellinen, selkä painuu liikkeessä. Toivoisin paremman
harlekiinivärityksen, valkoinen pohja puutteellinen.

AVO H
Lillakarnillan Phlox April FI27920/13
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Doggidanes Black Baby FI40501/12
Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen narttu. Pään tasot voisivat olla paremmat, samoin
huulikulma, hyvä purenta, kauniit tiiviit silmät. Kaunis kuiva kaula ja niskankaari. Hyvä eturinta ja
rintakehä. Liikkuu sujuvasti, tiiviit käpälät.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
Genedda Periculo Meo FI52028/09
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Istar B'seba FI48298/04
Erinomaisessa kunnossa olevat 10 v veteraani. Pään tasot ja huulikulma saisivat olla paremmat.
Eturinta voisi olla paremmin täyttynyt, hyvä rintakehä. Takaliike jää rungon alle, muutoin ok.
VET ERI1 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Genedda
3-sta yhdistelmästä, joista 2 harlekiinia ja 2 mustaa. Ryhmässä eri kehitysvaiheessa olevia koiria,
tästä syystä ryhmä ei tasainen. Kasvattajan tulee kiinnittää huomiota pään tasoihin ja etuosiin ja
ylälinjoihin.
KASV1

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane's News Flash FI27850/14
Erinomaista tyyppiä oleva uros, joka saisi olla jalompi. Tiiviit silmäluomet, hyvät pään tasot ja
huulikulma, hyväasentoiset korvat, liikaa kaulanahkaa. Niskankaari saisi erottua paremmin. Hyvä
eturinta, hyvä rintakehä. Liikkuu sujuvasti, kiva luonne.
JUN ERI2
Edendane's Pulizer Prize FI27849/14
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jossa rodunomainen jalous. Hieman laihassa kunnossa. Pään tasot
voisivat olla paremmat, hyväasentoiset korvat, tiiviit silmät, hieman liikaa huulia, josta syystä
huulikulma voisi olla parempi. Ikäisekseen hyvä eturinta, liikkuu sujuvasti, kiva luonne.

JUN ERI1 SA PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Red Rublev Little Red Depp FI38402/13
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jossa oikea sukupuolileima ja vahvuus. Rungon mittasuhteet
voisivat olla paremmat. Pään tasot ok, hyvä huulikulma. Hyvä eturinta, pysty lapa, saisi olla
paremmin kulmautunut edestä ja takaa, tiiviit käpälät. Liikkuu sujuvasti.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla oikea sukupuolileima ja vahvuus. Kaunisilmeinen pää,
hyväasentoiset korvat, hyvä huulikulma ja purenta. Hyvät pään tasot, kaunis niskankaari.
Erinomainen ylälinja, eturinta ja rintakehä. Liikkuu sujuvasti, oikea Apollo.
VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Hyacinth Van Acasius NHSB2976630
Erinomaista tyyppiä oleva nuori narttu, jossa oikea jalous. Hyvä luusto, erinomainen rungon
mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, jossa hieno maski, hyväasentoiset korvat. Ikäisekseen hyvät pään
tasot, hyvä huulikulma. Kaunis kuiva kaula ja niskankaari. Tasapainoiset kulmaukset edestä ja
takaa. Ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta. Liikkuu sujuvasti, tiiviit käpälät. Kiva luonne.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
Ritzypal's Full Moon Magic FI37413/14
Erittäin hyvän tyyppinen narttu, jolla päänlinjat ei yhteneväiset. Hyvä purenta, päässä saisi olla
parempi maski, tiiviit kauniit silmät, hyvä kaula. Toivoisin koiraan hieman enemmän jaloutta,
liikkeet ok.
JUN EH3
Royal Jazz Alice In Wonderland FI37702/14
Erinomaista tyyppiä oleva 13 kk vanha narttu. Pään tasot eivät yhteneväiset, hyvä huulikulma,
purenta, hyväasentoiset korvat, tiiviit silmät, maski saisi olla parempi. Kaunis kuiva kaula ja
niskankaari, eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä rintakehä, liikkeet ok, tiiviit käpälät. Kiva luonne.
JUN ERI2
AVOINLUOKKA
Heart Hunter's All My Loving FI24012/13
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla kaunisilmeinen pää. Hyvä luuston vahvuus. Pään tasot ok,
silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, toivoisin paremman huulikulman, hyväasentoiset korvat.
Kaunis niskankaari, kuiva kaula, hyvä eturinta, rintakehä. Paremmin kulmautunut takaa ja
polvikulma saisi olla parempi. Liikkeessä säkä saisi erottua paremmin, muuten liikkuu ok.
AVO ERI1

VALIOLUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jossa oikea rodun jalous. Hyvät pään tasot ja huulikulma, silmät
saisivat olla tiiviimmät. Hyvä purenta, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana,
seistessä erinomainen ylälinja. Koira saisi liikkua tehokkaammin.
VAL ERI2
Edendane's Mona Lisa Smile FI48907/09
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jossa oikea sukupuolileima ja luuston vahvuus. Hyvät pään tasot,
hyvin asettuneet korvat, hyvä huulikulma. Pää voisi olla aavistuksen pidempi, hyvä niskankaari.
Hyvä ylä- ja alalinja, tasapainoiset kulmaukset edestä ja takaa. Liikkuu sujuvasti pitkällä askeleella,
tiiviit käpälät.
VAL ERI1 SA PN2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane's
Kaunis ryhmä, joka koostuu 3-sta yhdistelmästä, 3 keltaista ja 1 brindle. Rotutyypistä näkee, että
kasvattaja hallitsee rodun. Onnea kasvattajalle hienosta työstä.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV.

