21.1.2018 Turku KV
tuomari: Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Nerian Euro Power Jericho FI40253/17
Tasapainoinen, hyvä luustoinen, mittasuhteiltaan sopiva urospentu. Hyvät päänlinjat,
kuono syvyys, isot korvat, löysät alaluomet. Erinomainen ylälinja, hyvä häntä, riittävä
runko, niukasti kulmautunut, erittäin tasapainoiset liikkeet.
PEN1 KP ROP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Catapha’s Gold Gem Tigereye To Max’s FI34598/17
PEN POISSA
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Milou FI21664/17
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko & luusto, hyvät pään mittasuhteet, hyvä kuonon
syvyys & korvat ja silmät. Erinomainen ylälinja, hyvä häntä, runko vielä kesken kehityksen.
Hyvin kulmautunut takaa, edestä niukemmin, Tasapainoiset liikkeet edessä & takana,
hyvät käpälät, hyvä sivuaskel.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
Alder Gladeä’s Monroe FI21665/17
Hyvät mittasuhteet + koko + luusto. Oikealinjainen pää, hyvä kuonon syvyys, hyvät silmät
+ korvat. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, ikään riittävä runko, riittävät kulmat edessä ja
takana, hyvät käpälät. Liikkeessä vielä pentumaista epäyhtenäisyyttä, hyvä karvanlaatu.
JUN EH2
VALIOLUOKKA
Edendane’s Dandelion FI39314/10
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko ja luusto, ryhdikäs ylväs olemus, hyvä pään pituus +
linjat, syvä kuono, vahva pitkä kaula. Erinomainen ylälinja, hyvä rungon syvyys,
erinomainen eturinta, vahvat hyvin kulmautuneet raajat, tiiviit käpälät. Takaliikkeessä
hieman löysyyttä, hyvä sivuliike, hyvä karvanlaatu.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
VETERAANILUOKKA

Catapha’s Gold Dragon FI48207/09
VET POISSA
NARTUT
AVOINLUOKKA
Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko & luusto, selvä sukupuolileima, hyvät pään pituus +
linjat, hyvä otsapenger, hieman löysät alaluomet, runsas otsarypytys, hyvät korvat.
Tyylikäs kaula, tasapainoinen selkälinja, hyvä eturinta & rungon syvyys. Hyvin
kulmautuneet vahvat raajat, hyvät käpälät. Kevyet tasapainoiset liikkeet, taka-askeleessa
voisi olla enemmän voimaa.
AVO ERI1 SA PN4 SERTI
VALIOLUOKKA
Edendane’s Bright Like Diamond FI55365/15
Vahvarakenteinen, mittasuhteiltaan oikea, selvä sukupuoli leima, hyvä pään pituus, hyvä
otsapenger, hyvät päänlinjat, kookkaat korvat, löysät alaluomet, hyvä kuonon syvyys. Pitkä
kaunis kaula, hyvä selkä ja alalinja, täyteläinen runko. Tasapainoisesti kulmautunut, tiiviit
käpälät, hyvä sivuliike, esiintyy ryhdikkäästi.
VAL ERI3 SA PN3
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Erinomaiset mittasuhteet, vahva luusto, hyvä koko, kaunisilmeinen pää, jossa hyvät
mittasuhteet ja ilme, hyvä asentoiset korvat, hieman löysät alaluomet. Erinomainen
ylälinja, hyvä eturinta ja rungon syvyys. Tasapainoinen raaja rakenne, hyvät käpälät, hyvä
etu- ja takaliike. Tehokas, ryhdikäs sivuliike, tasapainoinen kokonaisuus.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko & luusto, kaunisilmeinen, tyypikäs nartun pää, hyvät
päänlinjat & kuonon syvyys. Pitkä vahva kaula, tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä,
täyteläinen runko. Hyvä ylälinja, erinomaiset kulmaukset, hyvät käpälät. Liikkuu
tasapainoisesti edestä ja takaa, tehokas tyylikäs sivuliike.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Hoppingham’s I’m Whisper Hot Whisper FI28766/15
Hyvät mittasuhteet, koko + luusto, hyvä pään pituus, korostuneet kulmaluut, hyvä kuonon
syvyys, kookkaat korvat. Hyvä kaula, tasapainoinen ylälinja, hyvä eturinta ja rungon
syvyys, vahvat hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu takaa hieman kapeasti, samoin edestä,
sivuliike hyvä takaa, edestä saisi olla ulottuvampi.
VAL ERI4 SA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane’s

1 yhdistelmä, erinomainen ryhmä, hyvin tasakoosteinen, hyvät pitkät päät, vahvat syvät
kuonot. Erinomaiset ylälinjat, vahvat rungot, hyvät raajat, hienot tyylikkäät tasapainoiset
liikkeet, esiintyvät ryhdikkäästi, tyylikäs ryhmä.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV.

Musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Genedda Houppette Huit FI38165/17
Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan lyhyehkö uros, hyvä pään pituus, päänlinjat vielä
epäyhtenäiset, voimakkaat otsaluut, korvat saisivat olla päänmyönteisemmät, pyöreät
silmät, vahva kuono. Jyrkkä lantio, liikkuu takaa kintereet yhdessä, edestä hyvin löysästi,
niukat polvikulmat, väri harmaalla pohjalla mustia läikkiä.
PEN2
The Giant Angels Gentle Brendan NHSB3087154
Hyvä luustoinen, tällä hetkellä lyhyt runkoinen ja korkea raajainen. Lyhyehkö pää, laskeva
kallo, kookkaat korvat, voimakas otsapenger, hyvä kaula + säkä. Jyrkkä lantio, lyhyt
rintakehä, niukasti kulmautunut edestä, takaa paremmin. Liikkuu kovin lyhyellä askeleella,
valkoisessa pohjassa paljon pieniä pilkkuja.
PEN1NARTUT
PENTULUOKKA
Genedda Hé Oui FI38170/17
Riittäväluutoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pään pituus + kuonon syvyys, kallon +
kuonon linjat vielä epävakaat. Voimakkaat kulmaluut, kookkaat hieman lentävät korvat.
Hyvä kaula + selkä, korostunut lantio, hyvä rungon syvyys, niukat kulmaukset. Liikkuu
takaa kapeasti + edestä leveästi, epäyhtenäinen sivuliike. Väri vakoisella pohjalla mustia
ja harmaita pilkkuja+ isompia mustia läiskiä.
PEN1The Giant Angels Glad To Be Born NHSB3087160
Sopiva luusto, hieman lyhyt runko, hyvät pään linjat, voimakkaat kulmaluut, selvä
otsapenger, syvä kuono, löysät huulet. Hyvä kaula + selkä, pyöreä lanne, laskeva lantio,
runko keskeneräinen, niukat kulmaukset. Liikkuu hyvin edestä, kevyt sivuliike, väri
harmaapohjainen mantteli, jossa mustia pilkkuja, samanlainen väritys myös päässä.
PEN2
UROKSET
JUNIORILUOKKA

Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Hyvät mittasuhteet, koko + luusto, selvä sukupuolileima, hyvä pään pituus + kuonon
syvyys, aavistuksen laskeva kallo-osa. Hyvä ylälinja, eturinta + rungon syvyys +
kulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti, hyvä karvanlaatu.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Nordic Giant’s Hot Gibson Guitar SE10433/2016
Erittäin kookas, vahva luustoinen uros, selvä sukupuolileima, voimakaspiirteinen pää,
hieman leveä kallo-osa, hyvät korvat, pienet silmät, runsaasti sidekalvoa näkyvissä silmien
alaosassa. Erinomainen ylälinja + häntä, hyvä eturinta + runko + käpälät. Liikkuu
tasapainoisesti, taka-askel saisi olla voimakkaampi.
AVO ERI1 SA PU3 VASERT VACA
VALIOLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko + luusto, hyvät päänlinjat + pituus, syvä kuono-osa.
Tyylikäs ylälinja, hyvä eturinta + rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa,
tasapainoinen raajarakenne. Tehokkaat liikkeet, esiintyy ryhdikkäästi, erinomainen
hyvälaatuinen karvapeite.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Amador N Dundane W Maid In The Shade AKCWS5651350
Hyvät mittasuhteet + raajat, luusto, selvä sukupuolileima, päänlinjat vielä epäyhtenäiset,
hyvä kuonon pituus + syvyys, hyvät silmät + korvat + kaula. Hieman painunut selkälinja,
hyvä lantio + häntä, riittävä rungon syvyys, tasapainoisesti kulmautunut, riittävä eturinta,
kapeahko takaliike, hyvä sivuaskel. Lupaava kokonaisuus.
JUN ERI1
Taliekin Elita One FI30652/17
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Genedda Gäteau D’anniversaire FI48182/16
Kookas, hyväluustoinen narttu, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pitkä pää,
yhdensuuntaiset päänlinjat + hyvät korvat + silmät. Hyvä kaula + selkä, jyrkkä lantio,
riittävä eturinta + rungon syvyys. Niukasti kulmautunut takaa, liikkuu hyvin takaa, edestä
löysästi, sivuliikkeessä hieman takakorkea, saisi esiintyä liikkeessä ryhdikkäämmin. Hyvä
karvanlaatu.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA
Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16

Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko + luusto, hyvät pään linjat, sopiva otsapenger, hyvä
kuonon syvyys + silmät ja korvat. Tasapainoinen ylälinja, riittävä eturinta, hyvä
rungonsyvyys, hyvin kulmautunut. Hieman kapeahkot takaliike, leveästi edestä, hyvä
sivuaskel. Hyvä musta väri, kookas rintaläiskä, yhdessä jalassa sukka.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
Finskilän Administrator FI10159/16
Kookas, vahvarakenteinen narttu, selvä sukupuolileima, voimakas pää, jossa hyvä pituus
ja linjat, hyvät korvat ja silmät. Lyhyt kaula, hyvä ylälinja ja häntä, pyöreähkö raskas runko,
riittävä eturinta ja rungon syvyys. Niukasti kulmautunut takaa, liikkuu takaa pihdissä,
edestä leveästi ja löysästi, tänään kovin tukevassa kunnossa.
AVO EH1
Grande Gremin’s Fortunate Felinda FI48548/14
Kevyt rakenteinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvät päänlinjat ja pituus, hyvät silmät ja korvat,
hieman löysät silmäaukot. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, runko saisi olla syvempi,
hyvin kulmautunut edestä + takaa, hyvä eturinta, ulkokierteiset käpälät. Löysät etuliikkeet,
liikkeessä saisi olla ryhdikkäämpi.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Bonel I’m Pretty One FI31661/15
Hyvä koko, luusto + mittasuhteet, hyvät pään linjat + korvat ja silmät, löysät silmä aukot.
Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, täyteläinen runko, hyvä eturinta, vahvat hyvin
kulmautuneet raajat. Hyvä etu- ja takaliike, tehokas sivuliike, esiintyy ryhdikkäästi.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Riittävä koko, kevyt luusto, hyvät mittasuhteet, kapealinjainen pää, miellyttävä ilme, hyvät
korvat, löysät silmäaukot. Hieman pysty kaula, hyvä selkä, runko voisi olla täyteläisempi,
hyvin kulmautunut takaa, edestä niukemmin. Liikkuu kevyesti pitkällä askeleella, kovin
niukka karva vatsassa ja takaraajojen sisäpinnalla.
VAL ERI2

Sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Genedda Grand Prix FI48181/16
Kookas, vankkarakenteinen uros, riittävä rungon pituus, hyvä luusto, hyvä pitkä pää,
yhtenevät linjat. Tyylikäs ylälinja, hyvä eturinta & rungon syvyys, vahvat hyvin
kulmautuneet raajat, hyvät käpälät. Liikkuu tasapainoisesti, puhdas väri.

NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA
VALIOLUOKKA
Genedda Bien Fait FI44980/12
Kookas, vankkarakenteinen uros, selvä sukupuolileima, erinomaiset pään linjat, hyvät
korvat, isot silmäaukot, runsaasti sidekalvoa näkösällä. Erinomainen ylälinja, hyvä
rungonsyvyys, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu tasapainoisesti, hyvä
karvanlaatu + väri.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Grande Gremin’s Hello Kitty FI32321/16
NUO POISSA
Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Hyvä koko, sopiva luusto, selvä sukupuolileima, hyvät pään linjat + pituus, hyvät korvat +
silmät, vahva kuono. Riittävä kaula, tasapainoinen ylälinja, riittävä eturinta ja rungon
syvyys. Hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvät käpälät, tasapainoinen etu- &
takaliikkeet, kevyt pitkä sivuliike.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP
VALIOLUOKKA
C’mon One And Only FI50958/13
Hyvät mittasuhteet, hyvä koko ja luusto, kaunislinjainen nartun pää, hyvä pään pituus,
hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula & selkä, hieman luisu lantio, hyvä eturinta. Riittävä
rungon syvyys, liikkeessä hieman takakorkea, hyvä sivuaskel. Esiintyy ryhdikkäästi, hyvä
väri.
VAL ERI1 SA PN2 VACA

