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Sininen
NARTUT
AVOINLUOKKA
Leevindane Jedi Princess Leia FI14959/17
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, hieman pitkä otsapenger, riittävän
tummat silmät siniselle koiralle, hyvät korvat, kaula ja eturinta. Oikeat pään linjat, riittävä
säkä, pysty olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä, melko jyrkkä lantio, kapea reisi, niukat
takakulmaukset, liikkeessä selvästi takakorkea.
AVO EH1
VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, melko voimakkaat huulet, riittävän tummat silmät
siniseksi koiraksi, hyvät korvat, kaula, säkä ja ylälinja. Erinomainen eturinta, tasapainoiset
kulmaukset, hyvät käpälät, jo sharmikkaasti harmaantunut. Hieman löysä edestä, liikkuu
hyvin.
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Mi’havana Mr Charming FI52715/17
Ok mittasuhteet, hieman erisuuntaiset pään linjat, aavistuksen runsaat huulet, hieman
löysät silmäluomet, hyvät korvat, säkä ja ylälinja. Sopiva eturinta, melko pysty olkavarsin
oikeanmallinen rintakehä, esitetään hieman tuhdissa kunnossa. Hieman jyrkkä lantio,
takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Oikea askelpituus, hieman epäpuhdas
takaa.
JUN ERI1 SA PU3 VASERT
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, vielä vähän ilmava kokonaisuus, erinomainen
lihaskunto, riittävän tummat silmät, oikeat pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen
säkä, riittävä eturinta, oikeanmallinen rintakehä, hieman lyhyt lantio. Riittävät

takakulmaukset, karva ei parhaassa näyttelykunnossa, liikkuu takaraajat hieman rungon
alla, hieman löysä edestä.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
VALIOLUOKKA
Genedda Égoïste FI55763/14
Oikeat mittasuhteet, erinomainen luusto, oikealinjainen pää, silmät voisivat olla
tummemmat, hyvä kaula, säkä ja selkälinja, sopiva eturinta. Melko etuasentoiset eturaajat
ja pysty olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, ok takakulmaukset. Sopiva väritys, riittävä
askelpituus, selkä elää kovasti liikkeessä.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Mi’havana Magic Queen FI52711/17
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Leevindane’s I’m Scarlett For You IKCA13299
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, tyylikäs kokonaisuus, oikealinjainen pää, silmät
voisivat olla tummemmat ja alaleuka hieman voimakkaampi, hyvät korvat, kaula, selkä ja
säkä. Niukka eturinta, hieman pysty olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, riittävät
takakulmaukset, hieman pitkät käpälät. Erinomainen askelpituus, hieman ulkokierteiset
takakäpälät.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
VALIOLUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, oikeat päänlinjat, kauttaaltaan aavistuksen kapea
pää, erinomaisen tummat silmät, hyvät korvat, kaula, säkä ja selkälinja. Sopiva eturinta,
hieman pysty olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, ok takakulmaukset, hyvät käpälät. Takaaskel voisi olla tehokkaampi, esitetään hyvin.
VAL ERI1 SA PN2

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Milou FI21664/17

Erittäin lyhytrunkoinen, sopiva luusto, oikealinjainen pää, aavistuksen syvällä sijaitsevat
hieman vinot erinomaisen tummat silmät, hyvät korvat, kaula, säkä ja selkälinja. Riittävä
eturinta, niukat etukulmaukset, oikeanmallinen rintakehä, hieman jyrkkä lantio, riittävät
takakulmaukset. Hyvät käpälät, taka-askel voisi olla tehokkaampi, hieman epäpuhdas
takaa.
JUN ERI3
Edendane’s Peek A Boo FI20103/17
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, erinomainen sukupuolileima. Hieman erisuuntaiset
pään linjat, aavistuksen löysät silmäluomet ja huulet. Hyvä kaula ja eturinta, sopiva säkä,
hieman pysty olkavarsi, aavistuksen lyhyt oikea-asentoinen lantio, hyvät käpälät. Oikea
askelpituus, turhan korkea-asentoinen häntä.
JUN ERI2 SA PU3 VASERT
Red Rublev Jetsetter FI46019/17
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, erinomaisen tummat silmät,
silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Tyylikäs kaula, sopiva eturinta, erinomainen säkä,
oikeanmallinen rintakehä. Voisi olla tiiviimmässä kunnossa, tasapainoiset kulmaukset,
käpälät voisivat olla hieman korkeammat. Oikea askelpituus, hieman löysä edestä.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA
Euro Power Kinky Keepers FI17819/17
Melko pitkärunkoinen, sopiva luusto, erinomainen lihaskunto. Kovin erisuuntaiset pään
linjat, erinomaisen tummat silmät, hieman löysät silmäluomet, kookkaat korvat. Hyvä
kaula, säkä, sopiva eturinta, melko voimakas rintakehä. Hieman pitkä lanneosa,
takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Liikkeessä köyristää lanneosaa, taka-askel
jää lyhyeksi, melko löysä edestä.
NUO H
VALIOLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, kauniit tummat silmät, miellyttävä
ilme, hyvät korvat, kaula ja ylälinja. Sopiva eturinta, erinomaiset etukulmaukset, voimakas
rintakehä, polvikulma voisi olla selvempi, hieman jyrkkä lantio. Ok käpälät, oikea
askelpituus.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Bibbidi Bobbidi Boo FI20099/17
JUN POISSA
Red Rublev Just Me FI46015/17
Ok mittasuhteet, oikea luusto, hieman lyhyt oikealinjainen pää, kauniit tummat silmät,
silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvät korvat ja kaula. Riittävä säkä ja eturinta,

oikeanmallinen rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät, oikea askelpituus,
hieman ahdas edestä.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI
VALIOLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, lähes oikealinjainen pää, melko syvällä sijaitsevat
erinomaisen tummat silmät, hyvä korvat ja kaula. Riittävä säkä, hyvä eturinta,
oikeanmallinen rintakehä, saisi olla tiiviimmässä kunnossa, melko etuasentoiset riittävästi
kulmautuneet eturaajat. Hyvät takakulmaukset ja käpälät, erinomainen askelpituus.
VAL ERI2 SA PN2
Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, erinomaisen tummat silmät,
alaleuka voisi olla voimakkaampi, melko runsaat huulet. Hyvä kaula ja eturinta, riittävä
säkä, melko periksi antava selkä, sopivat etukulmaukset, hieman jyrkkä lantio,
takakulmaukset voisivat olla voimakkaampia. Liikkeessä selvästi takakorkea, hieman
epäpuhdas taka-askel.
VAL EH3
Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/16
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, kauniit tummat silmät,
miellyttävä ilme, hyvä kaula ja eturinta. Sopiva säkä, oikeanmallinen rintakehä, saisi olla
tiiviimmässä kunnossa, tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät, oikea askelpituus.
VAL REI1 SA PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane’s
Kaksi yhdistelmää, kaikilla oikeat mittasuhteet, sopivat luustot, miellyttäväilmeiset päät,
osalla liikaa huulia. Yksi poikkeaa ryhmästä ylälinjansa puolesta, kaikilla riittävät
askelpituudet.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV.

