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Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Grand Oak’s Man O’war FI27952/18
15 kk, kompakti kokonaisuus, kokonaisuudessaan vielä kevyt ja kapea. Oikealinjainen
pää, jossa hyvä vahvuus, tummat silmät, riittävän tiiviit silmäluomet, kuonossa sopiva
vahvuus. Eturintaa tarvitaan lisää, edestä vielä kapea, rungon tulee vahvistua, lyhyt jyrkkä
lantio. Polvikulmaa voisi olla hieman enemmän, hyvä edestä. Edestakaisien liikkeiden
tulee vakiintua, sivuliikkeessä taka-askel voisi olla hieman vahvempi, tarvitsee vielä aikaa.
JUN EH1
VALIOLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
3,5 v, erinomaiset mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvä pään pituus, hieman voimakas
otsapenger, hyvät tummat silmät, huulet saisivat olla tiiviimmät, erinomainen pigmentti,
kuonossa riittävä pituus. Erinomainen eturinta, suorahkot olkavarret, tilava runko, hieman
lyhyt lantio, kapea reisi, polvikulmaa voisi olla hieman enemmän, hyvä raajaluusto.
Takaliikkeet saisivat olla tehokkaammat ja vakaammat.
VAL EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Finskilän Ciusoitteleva Diiva FI22460/18
16 kk, kompakti kokonaisuus, hyvä ylälinja, ikään nähden riittävä vahvuusaste,
oikealinjainen pää, keskiruskeat silmät, hyvät tiiviit silmäluomet, riittävän tiiviit huulet,
kirsupigmentti vielä vajaa. Oikeanmuotoinen ikään nähden hyvin kehittynyt runko,
tasapainoinen raajarakenne. Liikkeessä häntä nousee korkealle, harlekiini väritys voisi olla
puhtaampi, edestakaiset liikkeet saavat vakiintua, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla
hieman pidempi.
JUN ERI1
Jättiläisen Namaste FI53626/18
9 kk, nuori narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, vielä pentumainen olemus. Hyvä pään
pituus, pitkä loiva otsapenger, hyvä silmien väri, tiiviit silmäluomet, hyvä huulilinja. Edestä
vielä kapea, rungon tulee vielä voimistua, pitkät joskin hieman suorat olkavarret, hyvä
takaosa, hyvä raajaluusto ja käpälät. Hieman kapea takaliike, sivuliikkeessä etuaskel jää
hieman lyhyeksi. Liikkeessä häntä nousee korkealle, purennan katsominen tuottaa tänään
haasteita, palkintosija sen mukaan.
JUN EVA

AVOINLUOKKA
Genedda Hé Oui FI38170/17
2 v, erinomaiset mittasuhteet, ryhdikäs kokonaisuus, kaunis ylälinja. Päässä hyvä pituus,
tummat silmät, tiiviit silmäluomet, hieman löysät huulet. Hyvä eturinta, erinomainen
oikeanmuotoinen rintakehä, hieman lyhyt kuitenkin vahva lantio, tasapainoinen
raajarakenne, hyvä raajaluusto. Edestakaiset liikkeet tulee vakiintua, sivuliikkeessä takaaskel saisi olla tehokkaampi. Hyvä häntä, harlekiini väritys saisi olla puhtaampi.
AVO ERI1
Windkind Atomic Kitten FI42024/17
2 v, hyvä ylälinja, kompakti kokonaisuus, hyvät pään linjat, melko voimakas otsapenger,
kuono-osa voisi olla pidempi, tummat silmät, riittävän tiiviit silmäluomet, hieman löysät
huulet. Hyvä eturinta, tilava oikeanmuotoinen rintakehä, hyvä asentoinen hieman lyhyt
lantio, hyvä raajaluusto, hyvät pitkät olkavarret, voisivat olla viistommat. Hyvä takaosa,
tahdikkaat sivuliikkeet, häntä nousee hieman korkealle.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Finskilän Ambrosia FI10156/16
3,5 v, hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja, erinomainen vahvuusaste, oikealinjainen hyvä
vahva pää, keskiruskeat silmät, hieman avoimet silmäluomet, huulet voisivat olla
tiiviimmät. Hyvä eturinta, oikeanmuotoinen rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi
edestä, hyvä raajaluusto. Edestakaisin liikkeiden tulisi olla vakaammat, takaliikkeet kyllin
leveät, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla tehokkaampi. Häntä nousee liikkeessä, tänään
koira seistessä antaa kauniin sivukuvan.
VAL ERI1
Genedda Gâteau D’anniversaire FI48182/16
2,5 v, ryhdikäs kokonaisuus, hyvä ylälinja seistessä. Hyvä pään pituus, keskiruskeat
silmät, vahva kuono, tiiviit silmäluomet, riittävän tiiviit luomet. Hyvä eturinta, hyvä tilava
rintakehä, voisi olla hieman pitempi ja lanneosa lyhyempi, hieman lyhyt jyrkkä lantio.
Edestakaisin liikkeiden tulisi olla vakaammat, sivuliikkeessä kevyt ryhdikäs askel. Ikään
nähden vielä hieman kapea kokonaisuuteen nähden.
VAL EH2

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Sandels FI33400/18
13 kk, hyvät mittasuhteet, tasapainoinen kokonaisuus. Päässä hyvä pituus, tummat silmät,
tiiviit silmäluomet, vahva kuono-osa, hyvä huulilinja. Hyvä eturinta, tilava oikeamuotoinen

hyvin kehittynyt runko, leveä hieman jyrkkä lantio. Yhdensuuntainen edestakaisin liike,
hyvä häntä, tasapainoiset tehokkaat sivuliikkeet, leikkisä luonne.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP
Alder Glade’s Stallone FI33398/18
13 kk, vahva uros, hyvät mittasuhteet, päässä hyvä pituus, tummat silmät, riittävän tiiviit
luomet, huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä eturinta, tilava vahva runko, rintakehä voisi olla
pidempi ja lanne lyhyempi, hieman jyrkkä lantio. Kapeat takaliikkeet, sivuliikkeessä askel
saisi olla tehokkaampi, häntä nousee liikkeessä turhan korkealle.
JUN EH2
Edendane’s Woodstock FI34010/18
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Alder Glade’s Milou FI21664/17
2 v 2 kk, hyvin kompakti kokonaisuus, saisi olla rungoltaan hieman pitempi. Hyvä pään
pituus, hyvät pään linjat, hyvät tummat silmät, hyvät tiiviit luomet. Eturintaa saisi olla
enemmän, tilava rintakehä, voisi olla hieman pitempi, hieman lyhyt jyrkkä lantio. Hyvä
raajaluusto, hyvin kulmautunut, vahva takaosa, hyvät pitkät olkavarret, saisivat olla
viistommat. Etuliikkeissä vielä löysyyttä, sivuliikkeessä taka-askeleen pitäisi olla
tehokkaampi ja tahdikkaampi. Häntä nousee liikkeessä.
AVO EH2
Kiamar Finding Nemo FI25437/17
2 v 3 kk, hyvät mittasuhteet, tiivis ylälinja, hyvä vahvuusaste. Päässä hyvä pituus, hyvät
pään linjat, hyvät silmät, tiiviit luomet, hieman kapea alaleuka, huulet voisivat olla
tiiviimmät. Erinomainen pitkä tilava rintakehä, eturintaa tarvitaan lisää, suorahkot
olkavarret, hyvin kulmautunut takaa, edestä vielä hieman kapea. Sivuliikkeessä askeleen
tulisi olla tehokkaampi, liikkeessä häntä nousee.
AVO EH1
Red Rublev November Rain FI56153/15
3,5 v kaunis ylälinja, erinomaiset mittasuhteet, voimakas pää, pään linjat voisivat olla
yhdensuuntaisemmat, tummat silmät, hyvät tiiviit luomet, hieman kapea alaleuka, huulet
saisivat olla tiiviimmät. Erinomainen eturinta, tilava vahva rintakehä, hieman jyrkkä lantio,
hyvä raajaluusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Edestakaisin liikkeiden tulisi olla
vakaammat, edestä leveät ja takaa kapeat, sivuliikkeessä lyhyt taka-askel.
AVO EH3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Sally Brown FI34014/18
Vuoden ikäinen kompakti kokonaisuus, saa rungoltaan vielä kehittyä, hyvä tiivis ylälinja,
hyvät pään linjat, hyvä pään pituus, tummat silmät, tiiviit luomet, hieman löysät huulet.
Sopivasti eturintaa, rintakehä saa vahvistua ja voisi olla hieman pidempi, tasapainoisesti

joskin niukasti kulmautunut, riittävä raajaluusto. Edestakaisin liikkeet tulee vakiintua,
sivuliikkeessä tehokas kevyt pitkä askel, tarvitsee aikaa.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Riverside Tail’s Adelie FI50641/17
1 v 9 kk, hyvät mittasuhteet, tasapainoinen kokonaisuus, hyvä ylälinja, oikeanlinjainen pää,
jossa oikea pituus, keskiruskeat silmät, tiiviit luomet, riittävän tiiviit huulet. Hyvä eturinta,
tilava vahva runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä raajaluusto. Yhdensuuntainen
edestakaisliike, sivuliikkeessä tehokas pitkä askel, häntä nousee liikkeessä.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP
VALIOLUOKKA
Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
3,5 v, erinomaiset mittasuhteet, kaunis ylälinja, oikealinjainen pää, jossa hyvä pituus,
tummat silmät, tiiviit luomet, hyvä maski, hyvä korvien kiinnitys. Hyvä eturinta, tilava vahva
pitkä runko. Hyvä asentoinen vahva lantio, olkavarret voisivat olla viistommat,
voimakkaasti kulmautunut takaa, hieman korkealle nouseva häntä. Etuliikkeessä löysyyttä,
sivuliikkeessä tehokas askel.
VAL ERI1 SA PN2
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