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Sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Artturi FI45500/14
4-vuotias, oikeat mittasuhteet, hieman raskaskalloinen pää, joka voisi olla pidempi, hieman
kapea alaleuka, hyväasentoiset korvat, huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä rintakehän
syvyys, niukka eturinta, varvasväli ärtyneet, voisi olla paremmin kulmautunut kauttaaltaan.
Hyvä hännän kiinnitys, liikkuu löysästi edestä, hieman voimattomasti takaa. Rungossa
hyvä karvapeite, hyvä lihaskunto, rauhallinen käytös.
VAL EH1
VETERAANILUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
9,5 vuotias, oikeat mittasuhteet, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen ja tämän rotuiseksi.
Hieman lyhyt pää, vahva kallo, mutta oikeat linjat, hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja,
riittävä eturinta ja luusto, hyvin kulmautunut , hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu hyvällä
askeleella ja jalosti. Kunnia omistajalle. Erinomainen karva.
VET ERI1 SA PU1 NORDSERT ROP ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Leevindane A Kiss From A Rose Whit Bonel IKCA34229
1 vuoden ikäinen, oikea mittasuhteet rungossa, oikealinjainen pää, tasapainoinen
kokonaisuus, hyväasentoiset korvat, hyvät silmät, leikkaava purenta. Kaunis kaula, ikään
sopiva runko, hyvät taajat ja käpälät. Eturinta saa voimistua, hyvässä lihaskunnossa,
hieman pitkä lanneosa. Melko hoikassa kunnossa, säkä saa vielä voimistua ja ylälinja
tiivistyä. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askeleella, esitetään kauniisti.
JUN ERI1 ROP-JUN
AVOINLUOKKA
Leevindane Jedi Princess Leia FI14959/17
2-vuotias, aavistuksen pitkärunkoinen narttu, jolla oikealinjainen hyvämuotoinen pää,
kauniit silmät, hyväasentoiset korvat, kaunis kaula, riittävä säkä. Turhan pitkä lanneosa,
hyvä eturinta ja raajaluusto, hyvä häntä. Riittävästi kulmautunut, hyvät käpälät.
Erinomainen tiivis, hyvävärinen karvapeite. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, takana on
voimaa, mutta tänään on kuuma.
AVO ERI1 SA PN2 NORD VASERT

VETERAANILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
9 v vanha, oikeat mittasuhteet, riittävä pään pituus, oikeat linjat, hyvät silmät ja korvat.
Vahva kaula, hyvä säkä, voimakas eturinta, erinomainen raajaluusto & käpälät. Hyvin
kulmautunut, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Liikkuu vielä varsin hyvin, hyvä häntä,
hyvä karvapeite.
VET ERI1 SA PN1 NORDSERT VSP VSP-VET

Musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
18 kk vanha, eriomaiset mittasuhteet, oikeat pään linjat, hyvä pään pituus, otsapenger
voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä huulikulma. Hyvä ylälinja, kaula ja luusto, hyvät
käpälät. Eturinta saa vielä voimistua, hyvässä lihaskunnossa, tasapainoisesti kulmautunut.
Liikkuu vielä löysästi edestä, runko tarvitsee aikaa, karvapeite ok.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI NORDSERT VSP
VALIOLUOKKA
Bonel I’m Ace Of Spades FI31663/15
3-vuotta vanha, erinomaiset mittasuhteet, riittävä pään pituus, hyvät silmät, pään linjat
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kuono-osa, kaunis kaula, riittävä säkä, hyvä
eturinta, raajaluusto ja käpälät. Turhan lyhyt rintakehä ja pitkä lanne-osa, pyöristää hieman
lanneosaansa liikkeessä ja seistessä, hieman matala hännän kiinnitys. Tasapainoisesti,
mutta hieman niukasti kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, hyvä
karvapeite.
VAL ERI2
Genedda Égoïste FI55763/14
3,5 vuotias, erinomaiset mittasuhteet, oikealinjainen, hyvänpituinen pää, hyvä otsapenger,
hyväasentoiset korvat, kauniit silmät. Riittävä kaula, melko niukasti kulmautunut edestä,
hyvin kulmautunut takaa, riittävä runko, hyvä raajaluusto, hyvä häntä. Liikkuu löysästi ja
leveästi edestä, hieman voimattomasti takaa, hyvä ylälinja, erinomainen karvapeite, hyvä
väri.
VAL ERI1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Wunderkind-Mini-Schöntal Von Der Ofnethöhle FI27142/18

1v 9 kk, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään pituus & otsapenger, kauniit silmät,
hyväasentoiset kookkaat korvat. Ikään sopiva runko ja eturinta, hyvä säkä, riittävä
raajaluusto, hieman niukasti kulmautunut kauttaaltaan, hyvä häntä. Takaliike jää kovin
rungon alle, lyhyt lantio, hyvät, tiiviit käpälät, rintakehä saa vielä syventyä, hyvä karvapeite.
Rauhallinen käytös, ylälinja saa vielä kiinteytyä.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Leevindane’s I’m Scarlett For You IKCA13299
2 v, mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen, kaunis nuori narttu, riittävä pään pituus,
puutteellinen otsapenger, hyvä kuono, vaaleat silmät, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä
purenta, vahva alaleuka. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, runko & raajaluusto ja käpälät, hyvä
häntä, hyvässä lihaskunnossa. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin joka suunnasta.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI NORD VASERT
Rosestar’s Time To Show FI11641/15
3,5 v, erinomaiset mittasuhteet, kaunislinjainen oikeanmuotoinen pää, hyvä huulikulma,
kauniit silmät. Hyvä kaula, vahva runko, eturinta voisi olla voimakkaampi, hieman lyhyt
rintakehä ja pitkä lanneosa, melko jyrkkä lantio. Riittävästi kulmautunut takaa, ylälinja voisi
olla kiinteämpi niin liikkeessä kuin seistessä. Liikkuu tänään hieman haluttomasti ja
jäykästi. Hyvä karvapeite ja väri.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
3,5 vuotias, kaunislinjainen, mittasuhteiltaan oikea narttu, oikeat pään linjat, mutta kuonoosa voisi olla voimakkaampi, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä ja ylälinja,
erinomainen eturinta ja takaosa, hieman pitkä lanneosa, hyvät käpälät, tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestakaisin. Hyvä tiivis
karvapeite, esitetään kauniisti.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT ROP

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Milou FI21664/17
17 kk vanha, riittävät mittasuhteet, hyvä pään pituus, pään linjat voisivat olla
yhdensuuntaisemmat, kauniit silmät, hyvät korvat, hyvä huulikulma. Eturinta saisi olla
selvempi, hyvä säkä, ylälinja raajaluusto, hyvä häntä, hieman jyrkkä lantio. Hyvät käpälät,
liikkuu hyvin edestä, takana voisi olla enemmän voimaa, hyvä tiivis karvapeite, hyvä
rungon tilavuus.
JUN ERI2

Red Rublev Jetsetter FI46019/17
12 kk vanha, hyvä pään pituus, niukka, leikkaava purenta, oikeat pään linjat, otsapenger
voisi olla voimakkaampi, hieman avoimet silmäluomet, hyvä huulikulma. Kaunis kaula,
hyvä ylälinja, hyvä eturinta, rintakehän syvyys ja raajaluusto. Kaunis häntä, hyvät käpälät,
tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä sivuaskeleella.
JUN ERI1 SA PU3 SERTI ROP-JUN
NUORTENLUOKKA
Euro Power Kinky Keepers FI17819/17
19 kk, pitkärunkoinen nuori uros, oikeat päänlinjat, mutta alakulmahampaat voisivat olla
paremmin asettuneet, kapea alaleuka, hieman avoimet silmät, löysät huulet. Kaunis kaula,
hyvä säkä ja eturinta, hyvä rintakehän syvyys, pitkä lanneosa, hieman litteät käpälät, hyvä
häntä. Hieman pysty olkavarsi, kääntää etukäpäliä ulospäin, hyvin kulmautunut takaa, saa
tiivistyä, kauttaaltaan kovin löysät liikkeet tässä vaiheessa, ilmoinen käytös.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
2,5 v, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, mutta pään linjat voisivat olla
yhdensuuntaisemmat, hyvä otsapenger, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula, kaunis ylälinja,
riittävä eturinta, hieman matala hännänkiinnitys. Melko jyrkkä lantio, tasapainoisesti
kulmautunut, liikkuu hyvin edestä, takana saisi olla enemmän voimaa, erinomainen
tasainen juovitus. Hyvä tiivis karvapeite, hyvät käpälät.
AVO ERI1 SA PU4 VASERT
VALIOLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
2,5 v, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään pituus, jossa oikeat linjat, vahva kuono-osa,
kauniit silmät ja korvat, otsapenger voisi olla merkitympi. Hyvä kaunis kaula ja ylälinja,
erinomainen eturinta, runko, raajaluusto, häntä ja käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut ,
liikkuu hyvällä sivuaskeleella, tällä kuumalla ilmalla hieman haluttomasti. Hyvin kaunis
kokonaisuus, hyvä karvapeite.
VAL ERI1 SA PU1 NORDSERT VSP
Euro Power James Bond FI20904/16
2-vuotias, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, oikeat linjat, hyvä huulikulma,
hyväasentoiset korvat, kauniit silmät, kaunis kaula & ylälinja, erinomainen eturinta.
Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä häntä, hyvät käpälät, ajoittain aavistuksen
pystylantioinen, niin seistessä kuin liikkeessä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman
kapeasti takaa, hyvä karvapeite, hyvä rungon tilavuus.
VAL ERI2 SA PU2 NORD VASERT
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Edendane’s Bibbidi Bobbidi Boo FI20099/17
JUN POISSA
Red Rublev Japanese Whispers FI46016/17
12 kk vanha, oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, kauniit silmät ja korvat, hyvä
otsapenger, kaunis kaula, hyvä säkä, vielä kovin kapea edestä. Raajaluusto voisi olla
hieman vahvempi, niukka eturinta, hyvä häntä, liikkuu löysästi ja kapeasti edestä, runko
tarvitsee aikaa, hieman litteät käpälät. Hyvä karvapeite ja väri, hyvin kulmautunut takaa,
niukemmin edestä, esitetään hyvin.
JUN EH2
Red Rublev Just Me FI46015/17
12 kk vanha, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, vahva kuono-osa, hieman avoimet
silmäluomet, oikeat pään linjat, hyvä asentoiset kookkaat korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä,
vahva runko ja raajaluusto. Ikään riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, etuosa saa
vielä tiivistyä ja täyttyä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman haluttomasti tässä
kuumassa ilmassa, tasapainoinen kokonaisuus.
JUN ERI1 SA PN4 SERTI
Red Rublev Always On My Mind FI38465/16
JUN POISSA
VALIOLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
2,5 v, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään pituus, kuono-osa voisi olla hieman vahvempi,
hyväasentoiset korvat, hyvä huulikulma, kauniit silmät, hyvä otsapenger. Kaunis kaula,
hyvä säkä, erinomainen eturinta, runko ja raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu
erinomaisella askelpituudella edestakaisin. Hyvä häntä ja käpälät, erinomainen
kokonaisuus.
VAL ERI2 SA PN2 NORD VASERT
Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
2,5 v, mittasuhteiltaan hieman pitkä, pitkä pää, jossa oikeat linjat, hieman avoimet
silmäluomet, vahva kuono-osa, hyvät korvat ja huulet. Kaunis kaula, hyvä säkä, ylälinja ja
raajaluusto, hyvä rungon tilavuus, hieman pitkä lanneosa. Liikkeessä hieman takakorkea
ja takaliike jää hieman vajaaksi, hyvä häntä, kääntää hieman etukäpäliä ulospäin
seistessä, hyvä karvapeite.
VAL ERI
Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/16
2,5 v, erinomaiset mittasuhteet, hyvin kaunislinjainen kokonaisuus, yhdensuuntaiset pään
linjat, kauniit silmät, hyvä otsapenger & huulikulma. Tyylikäs kaula, hyvä säkä ja eturinta,
tasapainoisesti kulmautunut, kaunis häntä. Hyvät käpälät, liikkuu erinomaisesti joka
suunnasta, hyvä karvapeite.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT ROP RYP-4
Red Rublev Being Me FI16480/15
3 v, vankkarunkoinen narttu, hyvä pään pituus, hieman kapea alaleuka, hyväasentoiset
korvat, päänlinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis kaula. Hyvä eturinta,

raajaluusto ja käpälät, esitetään melko massavassa, hieman löysässä kunnossa.
Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karvapeite. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman
löysästi, hyvä häntä ja ylälinja.
VAL ERI
Red Rublev Lollipop FI38406/13
5 v, oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman avoimet silmäluomet, otsapenger voisi
olla merkitympi, hyvät korvat & huulet, oikeat pään linjat. Kaunis kaula, hyvä ylälinja ja
raajaluusto. Eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvä häntä, tasapainoiset kulmaukset.
Hieman kapea edestä niin liikkeessä kuin seistessä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hyvät
käpälät, hyvä tiivis karvapeite.
VAL ERI3 SA PN3
Red Rublev Never Never Land FI56149/15
2 v, hyvät mittasuhteet, riittävä pitkä pää, jossa oikeat linjat, hyväasentoiset korvat, hyvät
huulet, turhan avoimet silmäluomet. Kaunis kaula, hyvä säkä ja eturinta, kaunis häntä.
Tasapainoisesti kulmatuunut, hyvät käpälät, hieman tuhdissa kunnossa joka korostaa
pyöreää rintakehää. Hyvä tiivis karvapeite, riittävä juovitus.
VAL ERI4
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane’s
KASV EI ESITETTY
Kennel Red Rublev
3 eri yhdistelmästä, mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomaisia doggeja. Oikealinjaiset pää,
eroavaisuuksia eturinnoissa, kaikilla hyvät käpälät ja terveet liikkeet ja hyvät ylälinjat.
Onnea jatkoon.
KASV1 KP ROP-KASV

