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tuomari: Marja Talvitie
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Red Rublev Jetsetter FI46019/17
Kaunislinjainen, hyväluustoinen, hienot pään linjat, huuli voisi olla hieman kuivempi, hyvät
tiiviit silmät. Erinomainen kaula, ikäisekseen hyvä eturinta, niukahkot etukulmat ja
voimakkaat takakulmat, hieman laskeva lantio, erinomaiset käpälät, liikkuu hyvin.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA
Euro Power Kinky Keepers FI17819/17
Hieman lanneosaltaan pitkä ja vielä kovin löysä uros, kovin löysät kyynärpäät, käpälät
saisi olla tiiviimmät. Vahva, syvä runko, liian laskeva lantio, niukahkot takakulmaukset.
Raskas pää ja hieman liikaa huulia, seisoo ja liikkuu hieman takakorkeasti. Tarvitsee aikaa
tiivistyäkseen.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Erinomainen tyyppi, hyvät pään linjat, erinomainen eturinta, hyvä kaula & ylälinja. Riittävät
etukulmaukset, polvikulma voisi olla selvempi, voisi liikkua hieman tarmokkaammalla
potkulla.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Euro Power James Bond FI20904/16
Hyvä tyyppi, kovin noikat etu- ja takakulmaukset. Hyvä pään profiili, riittävä kaulan pituus,
hieman lyhyt rintakehä. Seisoo ja liikkuu hieman takakorkeasti, lyhyt liian laskeva lantio.
Liikkuu lyhyellä askeleella takaa ja kovin löysästi edestä.
VAL ERI3
Samuraiwood’s Kovalchuk FI31237/16
Vahvarunoinen ja –luustoinen, takaa hyvin, edestä niukasti kulmautunut poika. Voimakas
pää, hieman liikaa huulia, hyvät käpälät, hyvä kaula & ylälinja ja lantion asento. Liikkuu
hyvin, iho ja karva ei parhaassa kunnossa.
VAL ERI2 SA PU3 VACA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Bibbidi Bobbidi Boo FI20099/17

JUN POISSA
Red Rublev Japanese whispers FI46016/17
Hyvin tyylikäs, erinomainen tyyppi, mutta kokonaisuus kovin löysä, hyvä pään profiili ja
hyvät silmät. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja ja lantion asento, löysät kyynärpäät.
Erinomaiset takakulmaukset, mutta ei tarvitse lisää. Liikkuu vielä kovin löysästi, hieno pitkä
häntä.
JUN ERI1
Red Rublev Just Me FI46015/17
Hieman lyhyt rintakehäinen ja kaula voisi olla pidempi, hyvä pään profiili, mutta vielä kovin
avoimet silmäluomet. Lyhyt lantio, hyvät takakulmaukset, hieman takaa kiinnittynyt lyhyt
häntä. Liikkuu löysästi takaa, erinomaiset käpälät.
JUN EH2
VALIOLUOKKA
Edendane’s Diamond Are Forever FI55364/15
Erinomainen tyyppi, hieno pään profiili, hyvä kaula, pitkä ylälinja, riittävä etu- erinomaiset
takakulmaukset, erinomaiset käpälät. Hyvä runko, liikkuu kovin löysästi ja leveästi edestä,
ilmeinen näyttelyväsymys.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Aavistuksen matalaraajainen, hieman pehmyt selkä, aavistuksen lanneosaltaan pitkä.
Hyvä pään profiili, silmäluomet voisi olla tiiviimmät. Riittävät etu- ja takakulmaukset.
Liikkuu hieman löysästi edestä.
VAL EH4
Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis pään profiili, hyvät silmät, hyvä eturinta. Hieman niukat
etukulmaukset, erinomainen kaula & ylälinja, hyvä pitkä häntä. Liikkuu hyvin.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Red Rublev Lollipop FI38406/13
Sekä edestä että takaa niukasti kulmautunut, kuintenkin hyvä tyyppi, voimakas nartun pää,
hieman löysät silmäluomet, kaula voisi olla hieman pidempi ja eturinta selvempi. Hieman
lyhyt ja liian laskeva lantio, liikkuu takaa kovin ahtaasti ja edestä löysästi.
VAL EH
Red Rublev Never Never Land FI56149/15
Erittäin hyvä tyyppi, kaunis pään profiili, hieman löysät silmäluomet. Löysät kyynärpäät ja
kovin niukat etukulmaukset. Hieman luisu ja laskeva lantio, hyvät takakulmaukset.
Erinomaiset käpälät, liikkuu kovin löysästi edestä, saisi liikkua paremmalla takapotkulla.
VAL ERI3
VETERAANILUOKKA
Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09

9 v vanha veteraani rouva, hyvä pään profiili, hieman löysää kaulanahkaa ja aavistuksen
liikaa huulia. Niukat etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, hieman laskeva lantio.
Erinomainen eturinta, liikkuu ikänsä mukaisesti.
VET ERI1 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane’s
2 eri yhdistelmästä koostuva erinomainen tasainen ryhmä, hyvin eri-ikäisiä. Sivulta
katsottuna hienosti liikkuvia, yhtä lukuun ottamatta. Hienot silmät, hienot ylälinjat.
KASV1 KP ROP-KASV
Kennel Red Rublev
KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
Erinomainen tyyppi, hieman raskas pää ja korvat saisi asettua paremmin, kovin niukat
etukulmaukset ja löysät kyynärpäät. Hyvä ylälinja, hieman laskeva lantio, riittävät
takakulmaukset. Liikkuu kovin löysästi edestä, hyvät käpälät, hyvä väri, tarvitsee vain
aikaa.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Genedda Égoïste FI55763/14
Hieman raskaspäinen, avoimet silmät, vahva kovin niukasti edestä kulmautunut uros.
Kyynärvarret voisi olla suoremmat, liian lyhyt & laskeva lantio, hyvät käpälät. Liikkuu kovin
löysästi, hyvä pitkä häntä, toivoisin tyylikkäämpää kokonaisuutta.
VAL EH1
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Wunderkind-Mini-Schöntal Von Der Ofnethöhle FI27142/18
Erittäin hyvä tyyppi, hieman liikaa huulia, hyvät tiiviit silmät, kovin lyhyt rintakehä, löysät
kyynärpäät. Lyhyt ja laskeva lantio, hieman alas kiinnittynyt häntä, eriomaiset käpälät.
Liikkuu takaa lyhyellä askeleella, tarvitsee aikaa.
NUO EH1
AVOINLUOKKA

Leevindane I’m Scarlett For You IKCA13299
Erittäin hyvä tyyppi, kaunis pään profiili, hieman vaaleat silmät, hyvä kaula, erinomainen
karva. Erinomainen ylälinja, hyvä lantion asento, hieno pitkä häntä, hyvät käpälät. Liikkuu
hieman ahtaasti takaa ja erinomaisesti sivusta. Toivoisin hieman raamikkaamman
kokonaisuuden.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA VACA
VALIOLUOKKA
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Tyylikäs, erinomainen tyyppi, hieman pyöreä kallo, hyvä kaula & ylälinja. Niukat etu- ja
voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu kovin löysästi edestä, hieman luisu lantio. Parempi
takapotku saisi olla. Karvapeite saisi olla tiheämpi.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Sininen
NARTUT
VALIOLUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Vahva, voimakas rakenne, hyvä luustoinen, hieno pään profiili, korvat jo elää omaa
elämäänsä. Riittävä kaula, erinomainen selkä ja takakulmaukset, hyvä väri ja erinomainen
karva. Hyvin säilynyt veteraani rouva!
VET ERI1 ROP-VET

