8.12.2019 Helsinki KV
tuomari: Tuula Savolainen
Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel John Q Travolta FI15879/19
JUN POISSA
I’m Euclid Sokratovich Olvigshtetl LV46102/19
9 kk, Hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvät pään mittasuhteet & yhdensuuntaiset pään
tasot, tummat silmät, turhan avoimet luomet, sopiva huulilinja, hyvät korvat. Eturintaa
tarvitaan lisää, hieman voimakkaasti nouseva alalinja, rungon tulee vielä kehittyä, hieman
lyhyt lantio, kapea reisi. Hyvä raajaluusto, riittävän tiiviit käpälät, tasapainoisesti hieman
niukasti kulmautunut. Vapaat, vielä pentumaiset liikkeet, reipas käytös.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Karpaattienkello FI33561/18
1,5 v, tasapainoinen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, hyvä ryhti, vahva pää, jossa oikeat
linjat, yhdensuuntaiset tasot, hyvät tiiviit silmäluomet, kaunis huulilinja, hyvä korvien
kiinnitys. Erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä, tilava runko, hieman lyhyt lantio.
Reisi saisi olla leveämpi & vahvempi, hieman lyhyt reisiluu, hyvät käpälät, kapeat
takaliikkeet, sivuliikkeessä askel saisi olla voimakkaampi. Takaosan tulee vielä vahvistua,
tarvitsee vielä aikaa.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Blue Hood’s Ryker’s Road FI45239/17
2 v, vahva, voimakas, mittasuhteiltaan hieman pitkä uros, voimakas pää, kuono voisi olla
hieman pidempi, yhdensuuntaiset pään tasot, huulet voisivat olla hieman tiiviimmät, hyvät
silmäluomet. Vahva eturinta & tilava runko, suorahkot olkavarret & ranteet, hyvin
kulmautunut takaa, hyvä leveä reisi. Hyväasentoinen lantio, hyvä raajaluusto & käpälät.
Sivuliikkeissä tahdikas, tehokas askel, hieman korkealle nouseva häntä, hyvä karvanlaatu.
VAL ERI3
Centurion Cancti Cassiani SE18272/2017
VAL POISSA
Doggimainen Suomalainen Voitto FI18038/17
3 v, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä ryhti, kaunis kaula, vahva pää, yhdensuuntaiset pään
tasot, riittävän tiiviit silmäluomet, kuono voisi olla hivenen pidempi, hyvä huulilinja, hyvät
korvat. Hyvä eturinta, vahva runko, hyvin kulmautunut edestä, hieman lyhyt lantio,

polvikulmaa voisi olla hieman enemmän. Sivuliikkeessä tahdikas askel, takaliikkeeseen
toivoisin voimaa.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB V-19 VSP
Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
5 v, vahva, ryhdikäs uros, jolla hyvä ylälinja, lähes ihanne mittasuhteet, voimakas pää,
yhdensuuntaiset pään tasot, kuonossa riittävä pituus, hyvät tiiviit silmäluomet, hyvä
korvien asento, kuluneet alaetuhampaat. Hyvä eturinta, vahva tilava runko, hyvin
kulmautunut edestä & takaa, etuliikkeissä löysyyttä, sivuliikkeessä tahdikas pitkä askel,
jossa voisi olla enemmän voimaa, korkea etuaskel.
VAL ERI4
Pinza’s Blue I Feel You DK20298/2017
2 v, ryhdikäs, vahva nuori uros, yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät tiiviit silmäluomet,
kuonossa sopiva pituus, hyvä huulilinja, hyvä korvien kiinnitys. Hyvä eturinta, hyvä tilava
runko, hyvin kulmautunut edestä, hieman jyrkkä lyhyt lantio, hyvä takakulmaukset,
yhdensuuntaiset edestakaiset liikkeet, sivuliikkeessä tahdikas askel, toivoisin pidemmän &
voimakkaamman taka-askeleen.
VAL ERI2 SA PU2 SERTI FI MVA VACA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Jubilee FI15882/19
10 kk, hyvät mittasuhteet nartulle, vielä kesken kehityksen, hyvä pään pituus, lähes
yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät tiiviit silmäluomet, erinomainen purenta, kaunis
huulilinja, hyvät korvat. Eturintaa tarvitaan vielä lisää & rungon tulee vahvistua,
aavistuksen pitkä lanne, hieman lyhyt jyrkkä lantio, takaosa saa vahvistua. Tasapainoisesti
hieman niukasti kulmautunut, sopiva raajaluusto, kapeat takaliikkeet, sivuliikkeissä pitkä
askel, saa vielä tulla tahdikkaammaksi. Hyvä häntä, tarvitsee aikaa.
JUN EH2
Ixchel Goddness Gift Olvigshtetl LV46108/19
9 kk, erinomaiset mittasuhteet, hyvä ylälinja, kaunis siluetti tulevaisuutta ajatellen. Hyvä
pää, yhdensuuntaiset tasot, tiiviit silmäluomet, kuonossa riittävä pituus. Ikäisekseen riittävä
eturinta, rungon tulee vielä vahvistua, hyvät pitkät viistot olkavarret, hyväasentoinen lantio.
Edestakaisliikkeet saavat vakiintua, sivuliikkeissä tahdikas tehokas pitkä askel.
JUN ERI1 SA PN3 SERTI JV-19
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Helmililja FI33557/18
1,5 v, hyvät nartun mittasuhteet, tasapainoinen kokonaisuus, jännittää tänään hieman
esiintymistä, mikä vaikuttaa esittämiseen. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hyvä pään
pituus, kuono saa vielä vahvistua, pyöreät silmät, tiiviit luomet, hyvä huulilinja. Hyvä
eturinta, hyvin vahva runko, hieman tukevassa kunnossa, raajaluustoa voisi olla hieman
enemmän kokoon nähden. Hyväasentoinen lantio, vahva leveä reisi, hyvin kulmautunut
takaa, sopivasti edestä. Kapeat takaliikkeet, erinomainen häntä, sivuliikkeessä pitkä askel,
jossa näkyy tänään esiintymisen epävarmuus.

NUO EH1
AVOINLUOKKA
Chaja Blue Hood’s Vom Räuberbaron FI51817/18
20 kk, hyvät mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, elegantti kokonaisuus, johon toivoisin
hieman lisää vahvuutta raajaluustoon. Hyvä pää, jossa yhdensuuntaiset pään tasot, sopiva
pituus, hieman loiva otsapenger, hyvät tiiviit silmäluomet, hyvä huulilinja, hyvät korvat.
Eturintaa toivoisin lisää, tilava runko, hieman suorat olkavarret, lyhyt jyrkkä lantio, kapea
reisi. Sivuliikkeessä tahdikas, hieman lyhyt askel, ylälinja saisi olla vakaampi, liikkeessä
ajoittain hieman takakorkea, hyvä häntä.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
4 v, ryhdikäs hyvä luustoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, tasapainoinen kokonaisuus,
hyvät yhdensuuntaiset pään tasot, tiiviit silmäluomet, hieman loiva otsapenger, kuonossa
sopiva vahvuus. Hyvä eturinta, vahva runko, alalinja ei tänään ihan ihanteellinen, hyvin
kulmautunut edestä & takaa, hieman lyhyt jyrkkä lantio, hyvä häntä. Toivoisin raajaluustoa
hieman enemmän, hyvät käpälät. Sivuliikkeessä tahdikas pitkä askel.
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Via Grano’s Gracilagneta FI44478/16
3 v, erinomaiset mittasuhteet, kaunis ylälinja, hieno kaula, takaosa saisi olla voimakkaampi
suhteessa koiran etuosaan. Yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät tiiviit silmäluomet, hieman
loiva otsapenger, hyvät korvat, kaunis huulilinja. Erinomainen eturinta, tilava runko,
sopivasti kulmautunut edestä. Lyhyt jyrkkä lantio, polvikulmaa tarvittaisiin lisää, korkeaasentoinen häntä, sivuliikkeessä taka-askeleen tulisi olla tehokkaampi ja pidempi.
VAL EH3
Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
3 v, tyylikäs vahva narttu, tyyppi erinomainen, hyvät mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään
tasot, sopiva otsapenger, alaleuka voisi olla leveämpi & silmäluomet tiiviimmät, hyvä
korvat. Vahva eturinta, oikeanmuotoinen tilava runko. Hyvin kulmautunut edestä & takaa,
hyväasentoinen vahva lantio, hyvä häntä. Liikkuu joka suhteessa tasapainoisesti &
tahdikkaasti, näyttävä kokonaisuus!
VAL ERI1 SA PN1 CACIB V-19 ROP
VETERAANILUOKKA
Bonel Daylight Princes Åsa FI46982/11
8,5 v, vahva voimakas veteraani narttu, melko hyvät mittasuhteet, vahva pää, jossa
yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät tiiviit silmäluomet, kuono voisi olla vahvempi. Vahva
eturinta, voimakas jo hieman pyöreähkö rintakehä, jossa erinomainen pituus, hieman pitkä
lanne. Olkavarret voisivat olla viistommat. Voimakkaasti kulmautunut takaa, hyvä häntä.
Tänään liikkeessä hieman haasteita, liikkuu mielellään peitsaten.
VET EH3
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10

10,5 v, hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, hyvät pään tasot, erinomaiset tiiviit silmäluomet,
kuonossa sopiva vahvuus, hyvät korvat, hieman löysää kaulanahkaa. Hyvä eturinta, suorat
olkavarret & ranteet, hyvä tilava runko, hyvin kulmautunut takaa, hieman kapea lantio.
Liikkuu pitkällä askeleella, jossa hieman näkyy jo hyvin saavutettu pitkä ikä.
VET ERI2
Sovereigndane’s Baby Bubbles FI43027/12
8 v, hyvät nartun mittasuhteet, kaunis ryhti & ylälinja, yhdensuuntaiset pään tasot,
kuonossa hyvä vahvuus, hyvät tiiviit silmäluomet. Hyvä eturinta, oikeanmuotoinen tilava
rintakehä, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hyvä häntä, yhdensuuntaiset tahdikkaat
liikkeet, joihin toivoisin hieman enemmän innostusta & voimaa. Koira antaa seistessä
hienon vaikutelman.
VET ERI1 SA PN4 VV-19 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
Ryhmän koirat 3 eri yhdistelmästä. Tasainen kokonaisuus, erityishuomiona hyvät tiiviit
silmäluomet, kauniit huulilinjat, pään tyypeissä muuten hieman eroja. Tilavat rungot, hyvät
raajarakenteet. Muutamalla koiralla ahtaat takaliikkeet, sivuliikkeissä hyvä kokonaisuus.
KASV1 KP ROP-KASV.

Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Finskilän Despicable Me FI27365/19
9 kk, hyvät mittasuhteet, hyvin pentumainen olemus, hyvä ylälinja, vahva pää, lähes
yhdensuuntaiset pään tasot, sopiva otsapenger, hyvä silmäluomien tiiviys, turhan löysät
roikkuvat huulet. Hyvä eturinta, hyvin kehittynyt runko, tasapainoinen raajarakenne, hyvä
raajaluusto & käpälät. Liikkeessä hyvin korkealle nouseva häntä, iloiset pentumaiset
liikkeet, joissa pitkä tehokas askel, kokonaisuutena seistessä vaikuttava näky.
JUN ERI1 JV-19
Perfect Sunshine James Hetfield FI49644/18
14 kk, voimakas, vahva nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet, vahva pää, yhdensuuntaiset
pään tasot, hyvä otsapenger, turhan avoimet silmäluomet, kuono saa vielä vahvistua,
hyväasentoiset korvat. Hyvä eturinta, hyvin kulmautunut edestä & takaa, vahva
raajaluusto, rintakehä saisi olla hieman pidempi ja lantio lyhyempi. Lyhyt rintalasta, alalinja
nousee voimakkaasti. Pitkäaskeliset rennot tahdikkaat liikkeet, hieman korkealle nouseva
häntä, ryhdikäs kokonaisuus.
JUN ERI2
VALIOLUOKKA

Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
3,5 v, hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvä ryhti, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset
tasot, tummat tiivisluomiset silmät, riittävä otsapenger, hyvä huulilinja, riittävä eturinta,
tilava runko, tasapainoisesti hieman niukasti kulmautunut. Hyvä raajaluusto & käpälät,
hieman lyhyt lantio, liikkeessä hieman korkealle nouseva häntä, kapea takaliike, tahdikas
sivuaskel.
VAL ERI3
Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
5 v, ryhdikäs kokonaisuus, vahva voimakas pää, yhdensuuntaiset tasot, kuluneet
alaetuhampaat, riittävän tiiviit silmäluomet, tummat silmät, hieman löysät huulet.
Erinomainen eturinta & rungon tilavuus, Hyvä lantion leveys, tasapainoinen, hyvin
kulmautunut raajarakenne. Liikkuu tasapainoisesti, tahdikkaasti tehokkaalla askeleella.
Kokoon nähden raajaluustoa voisi olla enemmän, hyvä häntä.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB V-19 ROP
Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
2,5 v, tyylikäs, ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva pää, jossa yhdensuuntaiset
tasot, pitkä loiva otsapenger, tummat silmät, riittävän tiiviit luomet, pienehköt
alaetuhampaat. Hyvä eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut edestä, hieman jyrkkä
lantio, hyvin kulmautunut takaa, takaraajoissa sisäpuolella ohut kulunut karva. Sopiva
raajaluusto, etuliikkeet voisivat olla tiiviimmät, sivuliikkeissä pitkä tehokas askel, hyvä
häntä.
VAL ERI2 SA PU2 VACA
Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17
2,5 v, keskivahva, elegantti nuori uros, hyvät mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään tasot,
riittävä otsapenger, tiiviit silmäluomet, tummat silmät, alaleuka saisi olla leveämpi, turhan
tiukka purenta, hyvät korvat. Riittävä eturinta, tilava runko, tasapainoinen raajarakenne,
kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, etuliikkeet saisivat vakiintua, sivuliikkeessä kevyt
hieman lyhyt askel. Korkealle nouseva häntä, hyvin ohut ja liian niukka karvoitus
takaraajoissa sisäpuolella häiritsee kokonaisuutta.
VAL EH
Mozart Vom Hollenstein RKF5190257
2,5 v, ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet, pään tasot saisivat olla yhdensuuntaisemmat,
turhan avoimet silmäluomet, erinomainen huulipigmentti, mutta turhan löysät riippuvat
huulet, hyvät korvat. Hyvä eturinta, tilava runko, rintalasta voisi olla pidempi. Suorat
olkavarret, hyvin kulmautunut takaa, hieman korkealle nouseva häntä, etuliikkeiden tulee
vakiintua, tahdikas tehokas sivuaskel, erinomainen karvanlaatu.
VAL EH
Via Grano’s Vamosvamos FI44472/16
3 v, hyvin vahva, ryhdikäs voimakas elegantti uros, jolla hyvät mittasuhteet, vahva pää,
lähes yhdensuuntaiset pään tasot, kuono voisi olla hieman pidempi & silmäluomet
tiiviimmät, pienet etuhampaat. Erinomainen eturinta, rungon tilavuus, edestakaisliikkeet
saisivat olla vakaammat. Hieman suorat olkavarret, hyvin kulmautuneet takaa,
sivuliikkeessä pitkä askel, joka voisi olla tahdikkaampi, hyvä häntä.
VAL ERI4

VETERAANILUOKKA
Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
8,5 v, veteraaniuros, jolla melko hyvät mittasuhteet & hyvä ryhti. Kaunis pää, jossa
yhdensuuntaiset tasot, tummat silmät, tiiviit luomet, hyvä vahva kuono, hieman ylös
kiinnittyneet korvat, huulilinja voisi olla hieman syvempi. Tilava runko, riittävä eturinta,
hieman pitkä lanne, suorahkot olkavarret, hyvä takaosa, turhan ohutta karvaa takaraajojen
sisäpuolella. Sivuliikkeessä pitkä askel, etuliike hieman korkea, hyvä häntä.
VET ERI1 ROP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Finskilän Despacito FI27363/19
9 kk, Hyvät mittasuhteet, kokonaisuutena antaa vielä hyvin kevyen & ilmavan vaikutelman.
Pään tasot voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman alas kiinnittyneet korvat, tummat
silmät, hyvä silmäluomet, kuonossa sopiva vahvuus. Eturintaa tarvitaan lisää, rintakehä
saa vielä kehittyä, hieman lyhyt rintalasta, voimakkaasti nouseva alalinja. Hyvä takaosa,
sivuliikkeessä tahdikas pitkä askel, edestakaisliikkeet saavat vakiintua. Palkintosijaan
vaikuttaa koiran tämän hetkinen keveys & ilmavuus.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Finskilän Ciusoitteleva Diiva FI22460/18
Melkein 2 v, ryhdikäs, tasapainoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, lähes
yhdensuuntaiset päänlinjat, hieman loiva otsapenger, tummat silmät, tiiviit luomet, hyvät
korvat, hyvä huulilinja. Hyvä eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut edestä, riittävästi
takaa, korkealle nouseva häntä hieman häiritsee. Etuliike saa tiivistyä, sivuliikkeessä
tahdikas askel, jossa riittävä teho, melko voimakkaasti värittynyt harlekiini.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Finskilän Ambrosia FI10156/16
4 v, hyvät mittasuhteet, hyväluustoinen, vahva narttu. Lähes yhdensuuntaiset pään tasot,
turhan avoimet silmäluomet, hyvät korvat, vahva kuono, hieman löysät huulet. Hyvä
eturinta & rungon tilavuus, suorahkot olkavarret, hyvin kulmautunut vahva takaosa.
Sivuliikkeessä taka-askel saisi tulla paremmin rungon alle & olla voimakkaampi. Melko
voimakas harlekiiniväritys, edestakaisliikkeet saisivat olla vakaammat, takaliikkeet leveät,
hyvin esitetty.
VAL EH
Genedda Gãteau D’anniversaire FI48182/16
3 v, tyylikäs, ryhdikäs narttu, jolla kauniit mittasuhteet, hyvät pään tasot, sopivasti
otsapengertä, keskiruskeat silmät, hyvät tiiviit silmäluomet. Hyvä eturinta & rungon
tilavuus, toivoisin raajaluustoa hieman enemmän. Tasapainoinen raajarakenne, hieman
jyrkkä lantio, tasapainoiset tahdikkaat liikkeet, hyvä häntä.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB V-19 VSP

Genedda Hé Oui FI38170/17
2 v, hyvät mittasuhteet, hyvä ryhti, päässä hyvä pituus, yhdensuuntaiset tasot, loiva
otsapenger, tiiviit silmäluomet, tummat silmät, kuonossa sopiva vahvuus. Hyvä eturinta,
pitkät viistot olkavarret, tilava runko, lyhyt, jyrkkä lantio. Polvikulmaa saisi olla enemmän,
hyvä raajaluusto & käpälät, edestakaisliikkeiden tulisi olla vakaammat, sivuliikkeessä takaaskel liian lyhyt, vahva harlekiini väritys.
VAL EH
Grande Gremin’s Jewel From Black Crystal FI44399/17
2 v, erinomaiset mittasuhteet, hyvä ryhti, yhdensuuntaiset pään tasot, tummat silmät, tiiviit
silmäluomet, hyvä vahva kuono. Riittävä eturinta, hieman suorat olkavarret, tilava runko
joskin hieman lyhyt rintalasta. Lyhyt jyrkkä lantio, polvikulmaa saisi olla enemmän,
yhdensuuntainen edestakaisliike, kevyestä takaosasta huolimatta, sivuliikkeessä tahdikas
reipas askel. Takaosan tulisi olla vahvempi suhteessa koiran etuosaan.
VAL EH
Happy Harlekin’s Connie Corleone FI54829/16
3 v, ryhdikäs narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset
tasot, loiva otsapenger, tummat silmät, tiiviit silmäluomet, hyvät korvat. Erinomainen
eturinta, tilava vahva runko, suorahkot olkavarret & ranteet. Hyvä vahva hyvinkulmautunut
takaosa, yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä tahdikas, tehokas askel, hyvä
häntä, riittävä raajaluusto.
VAL ERI
Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Hyvät nartun mittasuhteet, kaula & pää suhteessa kokonaisuuteen voisivat olla hieman
vahvemmat, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät tummat tiivisluomiset silmät, riittävän
vahva kuono. Hyvä eturinta & tilava runko, tasapainoisesti joskin hieman niukasti
kulmautunut. Hyvä raajaluusto, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla tehokkaampi, hyvä
häntä.
VAL ERI3
Happy Harlekin’s Wannab Princess FI20128/17
2 v, tyylikäs, kaunislinjainen narttu, jolla kauniit mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään tasot,
loiva otsapenger, tummat silmät, tiiviit luomet, alaleuan tulisi olla leveämpi, liian tiukka
purenta. Erinomainen eturinta, hieman pitkä lanne, hyvin kulmautunut edestä & takaa,
kapeat takaliikkeet, sivuliikkeessä tahdikas, pitkä askel.
VAL ERI4
Leevindane I’m Scarlett For You FI36652/18
VAL POISSA
Opertunity’s Zounds Black DK14010/2015
5 v, ryhdikäs narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään tasot, tummat silmät, tiiviit
luomet. Erinomainen eturinta, tilava hyvin vankka runko. Hyvin kulmautunut edestä &
takaa, hyvä raajaluusto & käpälät, hieman lyhyt lantio, yhdensuuntainen edestakaisliike,
sivuliikkeessä taka-askeleen tulisi olla tehokkaampi.
VAL ERI2 SA PN2 SERTI FI MVA VACA

VETERAANILUOKKA
Hoppingham’s Rhyth N Ru Roulette FI29041/10
10 v, hyvä ryhtinen veteraaninarttu, jolla erinomainen raajaluusto & käpälät.
Yhdensuuntaiset pään tasot, turhan avoimet silmäluomet, vahva kuono, huulissa löysyyttä,
hyvät korvat. Hyvä eturinta & rungon tilavuus, hyvin kulmautunut edestä, hieman jyrkkä
lantio, sopivasti kulmautunut takaa. Yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä askel
saisi oll tahdikkaampi & taka-askel pidempi. Sopiva harlekiini väritys, jossa muutamia
harmaitakin laikkuja. Palkintosijaan vaikuttaa koiran tämän päiväinen liikkuminen.
VET EH1
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Finskilän
KASV EI ESITETTY
Kennel Happy Harlekin’s
Ryhmän koirat 2 eri yhdistelmästä, yhtenäinen ryhmä. Hyvät päät, joskin otsapengertä
saisi olla enemmän, tummat silmät, hyvät raajarakenteet, hyvä vahvuusaste.
Tasapainoiset tahdikkaat sivuliikkeet, hyvät ylälinjat.
KASV1 KP ROP-KASV.

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alchermes De’ Cinegeti FI20287/19
1 v, komea vahvaluustoinen, ryhdikäs nuori uros, hyvä raajaluusto & käpälät. Vahva pää,
yhdensuuntaiset tasot, tummat silmät, tiiviit luomet, hyvä maski. Erinomainen eturinta,
runko vielä hieman kesken kehityksen, hyvin kulmautunut edestä & takaa, oikeaasentoinen vahva lantio, jossa hyvä leveys. Erinomainen lihaskunto, upea liikkuja,
tehokkaat tahdikkaat liikkeet, hieman jännittää esiintymistä, joka ei kuitenkaan haittaa
kokonaiskuvaa. Järjestys vaihtui PU-luokassa, koska koira esiintyi rennosti ja
jännittämättä, pitkällä ja tehokkaalla askeleella.
JUN ERI2 SA PU1 SERTI V-19 VSP
Edendane’s Rocky Steps FI16969/19
10 kk, vahva nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään tasot, tummat silmät, turhan
avoimet luomet, huulet saisivat olla tiiviimmät, hyvä maski. Hyvä eturinta, edestä kuitenkin
kapea, hieman ulkokierteiset eturaajat & suorat olkavarret. Lyhyt jyrkkä lantio, kapeahko
reisi, riittävästi kulmautunut takaa. Sivuliikkeessä reipas pitkä askel, etuliikkeet saavat
vakiintua.
JUN EH
Euro Power My Boy FI17076/19

10 kk, vahvaluustoinen nuori uros, kompakti kokonaisuus, tiivis ylälinja, eturintaa voisi olla
hieman enemmän, tilava runko, suorat olkavarret, hieman lyhyt kuitenkin leveä lantio.
Polvikulmaa toivoisin enemmän. Hyvä maski, hyvät pään tasot, hyvät tummat silmät &
tiiviit luomet, loiva otsapenger, hieman löysät huulet. Yhdensuuntainen edestakaisliike,
sivuliikkeessä askeleen tulisi olla pidempi, reipas käytös.
JUN EH
Euro Power My Toy Boy FI17075/19
10 kk, ryhdikäs kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis kaula, vahva pää, jossa
yhdensuuntaiset tasot, erinomainen maski, tummat silmät, hieman avoimet luomet.
Erinomainen eturinta, tilava rintakehä, voisi olla hieman pidempi, lyhyt jyrkkä lantio &
kapea reisi. Tasapainoisesti mutta niukasti kulmautunut, yhdensuuntainen edestakaisliike,
sivuliikkeessä askeleen tulisi olla pidempi ja tehokkaampi, erinomainen raajaluusto &
käpälät.
JUN EH
Juntlander’s Big Deal DK04665/2019
9 kk, ryhdikäs tyylikäs vahvaluustoinen nuori uros. Pään linjat saisivat olla
yhdensuuntaisemmat, turhan avoimet luomet, riittävä maski, huulet voisivat olla tiiviimmät.
Erinomainen raajarakenne, hyvin kulmautunut edestä & takaa, hyvä eturinta & tilava
runko. Tasapainoiset tahdikkaat liikkeet. Katso selvitys PU-kehän järjestykseen
arvostelusta nro 1893.
JUN ERI1 SA JV-19
Love-Dane’s Lord Of North FI50261/18
14 kk, voisi mittasuhteiltaan olla hieman lyhyempi, hyvin kaunis kaula, vahva pää,
voimakas kallo-osa, hyvä otsapenger, tummat silmät, hieman avoimet luomet, huulet
voisivat olla tiiviimmät, erinomainen purenta. Hyvä eturinta, tilava runko, suorat olkavarret,
hyvin kulmautunut takaa. Edestakaisliikkeiden tulee vakiintua, liikkuu sivulta pitkällä
askeleella.
JUN EH4
Max’s Great Bohemian Rhapsody FI45313/18
16 kk, hyvä tiivis ylälinja, ryhdikäs kompakti kokonaisuus. Hyvä pään pituus,
yhdensuuntaiset pään linjat, tummat silmät, hyvät tiiviit luomet, huulet voisivat olla
tiiviimmät. Hyvä eturinta, tilava runko, tasapainoisesti hieman niukasti kulmautunut, hyvä
raajaluusto & käpälät, sivuliikkeessä taka-askel saisi olla tehokkaampi, yhdensuuntainen
edestakaisliike.
JUN EH3
NUORTENLUOKKA
Alder Glade’s Sandels FI33400/18
18 kk, ryhdikäs, vankkarunkoinen nuori uros, vahva pää, hyvät pään tasot, hyvä maski,
tummat silmät, tiiviit luomet, hieman loiva otsapenger. Erinomainen eturinta, tilava runko,
tasapainoinen raajarakenne. Hyvä asentoinen lantio, hyvä lihaskunto, yhdensuuntaiset
edestakaisliikkeet, sivuliikkeessä tahdikas askel, voisi olla hieman innokkaampi.
NUO ERI1 SA PU4 VASERT
Edendane’s The Joe Cool FI34009/18

16 kk, erinomaiset mittasuhteet, kaunis kaula & ylälinja, kaunis pää & ilme,
yhdensuuntaiset tasot, hyvä maski, hyvä tumma pigmentti. Hyvä eturinta, tilava runko,
joskin lyhyt rintalasta, hyvät pitkät olkavarret, voisivat olla hieman viistommat. Hyvin
kulmautunut takaa, hyvä asentoinen lantio, hyvä raajaluusto & käpälät, hyvä
edestakaisliike, sivuliikkeessä tahdikas askel, joka saisi olla tehokkaampi.
NUO ERI2 SA
VALIOLUOKKA
Colordanes Dino SE26072/2017
2,5 v, kaunislinjainen, keskivahva uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvä
otsapenger, hyvä maski, tummat silmät, tiiviit luomet, kuono saisi olla pidempi. Kaunis
voimakas kaula, hyvä eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu
joka suhteessa tasapainoisesti & tahdikkaasti, hyvä häntä.
VAL ERI3 SA
Euro Power Hanoi Rock FI40485/13
6,5 v, kauniit rungon ääriviivat, vaikuttava yleiskuva seistessä, kaunis kaula, hyvät pään
tasot, tummat silmät, tiiviit luomet, hyvä maski. Hyvä eturinta, tilava runko, pitkät riittävän
viistot olkavarret, hieman lyhyt lantio, hyvin kulmautunut takaa. Yhdensuuntainen
edestakaisliike, sivuliikkeessä tahdikas askel, voisi olla tehokkaampi, hyvä raajaluusto &
käpälät.
VAL ERI1 SA PU2 CACIB
Euro Power Kid Of Lone FI17821/17
Melkein 3 v, ryhdikäs uros, voisi mittasuhteiltaan olla aavistuksen lyhyempi, vahva pää,
jossa hyvä pituus, yhdensuuntaiset tasot, tummat silmät, hieman avoimet luomet,
erinomainen maski. Hyvä eturinta, tilava runko, hieman pitkä lanne, hieman lyhyt lantio,
riittävän viistot olkavarret. Polvikulmaa voisi olla hieman enemmän. Yhdensuuntainen
edestakaisliike, sivuliikkeessä tahdikas askel, joka voisi olla hieman tehokkaampi,
erinomainen raajaluusto.
VAL ERI
Euro Power King For Nordlandia FI17822/17
Melkein 3 v, ryhdikäs uros, jonka ylälinja seistessä saisi olla vakaampi, vahva raajaluusto,
hyvät käpälät. Hyvät pään tasot, tummat silmät, hieman avoimet luomet, kuono saisi olla
vahvempi, hyvä maski, löysät huulet. Hyvä eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut edestä
& takaa, hieman lyhyt lantio, etuliikkeet kyynärpäistä löysät, sivuliikkeissä tahdikas askel,
joka voisi olla tehokkaampi. Ylälinja liikkeessä voisi olla vakaampi.
VAL ERI
Nordlandia Danes Halley’s Comet SE50185/2016
3 v, ryhdikäs, vahva uros, kaunis kaula, hyvät pään tasot, hyvä otsapenger, tummat silmät,
tiiviit luomet, hieman löysät huulet. Erinomainen eturinta, tilava runko, hieman lyhyt
rintalasta, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hyvä raajaluusto & käpälät,
yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä tahdikas askel, jossa riittävä teho, hyvä
häntä.
VAL ERI
Red Rublev Jetsetter FI46019/17

2 v 4 kk, kaunisryhtinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja. Vahva pää,
yhdensuuntaiset tasot, hyvä otsapenger, hyvät tiivisluomiset silmät, hyvä maski &
pigmentti. Erinomainen eturinta, tilava runko, rintalasta voisi olla hieman pidempi, hyvä
eturinta, tasapainoinen raajarakenne. Hyvä luusto & käpälät, yhdensuuntainen
edestakaisliike, hieman lyhyt, jyrkkä lantio, sivuliikkeessä askel saisi olla pidempi.
VAL ERI4
Samuraiwood’s Paavo Pesusieni FI48397/17
2,5 v, ryhdikäs kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, vahva pää, hyvät pään tasot, tummat
silmät, tiiviit luomet, hyvä maski, hieman löysät huulet. Kaunis kaula, hyvä eturinta, tilava
runko, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hieman lyhyt jyrkkä lantio, hyvä
yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä tahdikas askel, takaliike saisi olla pidempi,
hyvä häntä.
VAL ERI2 SA PU3 VACA
VETERAANILUOKKA
Euro Power Diamond FI33987/10
Lähes 10 v, edelleen ryhdikäs vanha herra, voisi mittasuhteiltaan olla hieman lyhyempi.
Kaunis pää, jossa kauniit pään tasot, hyvät silmät, tiiviit luomet, kauniisti harmaantunut
maski. Hyvä eturinta, tilava runko, hieman pitkä lanne, sopivasti kulmautunut edestä, hyvin
takaa. Yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä askel edelleen tahdikas, vaikkakin
vähän hidastunut.
VET ERI1 VV-19 VSP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Hearts On Fire FI16971/19
10 kk, kaunislinjainen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää, tummat silmät,
tiiviit luomet, hyvät pään tasot, erinomainen maski, hyvä purenta. Hyvä eturinta, ikään
nähden hyvä tilava runko, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hieman lyhyt lantio, liikkuu
joka suhteessa tasapainoisesti & tahdikkaasti, hyvä raajaluusto & käpälät.
JUN ERI2 SA VASERT
Euro Power My Diamond FI17078/19
10 kk, kauniit rungon ääriviivat, hyvä pitkä pää, yhdensuuntaiset tasot, hyvät pään
mittasuhteet, tummat silmät, erinomainen maski. Hyvä eturinta, tilava runko, hyvin
kulmautunut edestä & takaa, hyvä asentoinen lantio, hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu
tasapainoisesti & tahdikkaasti hyvällä askeleella.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI JV-19
Euro Power My Diamond Heart FI17079/19
10 kk, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvä pää, yhdensuuntaiset tasot,
erinomainen maski, tummat silmät, hieman loiva otsapenger, 3 premolaaria puuttuu.
Suorahkot olkavarret, sopivasti eturintaa, tilava runko, tarvitsee syvyyttä hieman lisää,
hieman lyhyt lantio, sopivasti kulmautunut takaa. Etuliikkeet saavat vakiintua,
sivuliikkeessä kevyt hieman lyhyt pentumainen askel, viehättävä käytös.
JUN EH3

Max’s Great Born To Be My Baby FI45322/18
16 kk, tyylikäs hieman kevyt kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, lähes yhdensuuntaiset pään
tasot, tiiviit luomet, hyvä maski, huulet saisivat olla tiiviimmät. Korostunut eturinta, tilava
runko, hieman lyhyt lantio, polvikulmaa saisi olla enemmän, hyvä etuosa. Etuliikkeiden
tulee tiivistyä, sivuliikkeessä askel saisi olla tahdikkaampi, tänään hieman hosuva.
JUN EH4
Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Aldet Glade’s Señorita FI33404/18
18 kk, hyvä ryhtinen nuori narttu, jolla sopivat mittasuhteet nartulle, kaunis pää, hyvät pään
tasot, tummat silmät, tiiviit luomet, vahva kuono, hyvä maski, hyvä purenta. Hyvä eturinta,
tilava runko, alalinja ei tänään parhaimmillaan, riittävä raajaluusto, hieman suorat
olkavarret, suorat ranteet. Hyvin kulmautunut takaa, tasapainoiset tahdikkaat liikkeet,
voisivat olla hieman tahokkaammat.
NUO ERI1
Alder Glade’s Shania FI33401/18
19 kk, vahvarunkoinen nuori narttu, jolla kaunis ylälinja, hyvät mittasuhteet, hyvä pää,
tummat silmät, yhdensuuntaiset tasot, hyvä maski & purenta. Hyvä eturinta, tilava vankka
runko, tasapainoisesti kulmautunut hyvä asentoinen lantio, hyvä häntä. Yhdensuuntainen
edestakaisliike, sivuliikkeessä tahdikas askel, joka kuitenkin voisi olla pidempi.
NUO ERI2
Alder Glade’s Sonya FI33403/18
NUO POISSA
Edendane’s Helen Sweetstory FI34012/18
18 kk, hyvä ryhtinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kaunis kaula, erinomaiset
yhdensuuntaiset pään tasot, tummat silmät, tiiviit luomet, hyvä maski, hieman loiva
otsapenger. Hyvä eturinta & tilava runko, hyvin kulmautunut edestä & takaa, hieman lyhyt
lantio. Hyvät raajaluusto & käpälät, tahdikkaat tasapainoiset liikkeet, sivuliikkeessä takaaskel voisi olla tehokkaampi.
NUO ERI3
AVOINLUOKKA
Kiamar Finnish Beauty FI25439/17
2,5 v, kaunislinjainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää, yhdensuuntaiset tasot,
tummat silmät, hyvä maski, kapeahko alaleuka, tiukka purenta, korvienkiinnitys voisi olla
parempi. Hyvä eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut edestä & takaa, hieman kapeat
takaliikkeet, sivuliikkeessä askeleessa hyvä pituus.
AVO ERI1 SA
VALIOLUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
4 v, tyylikäs kokonaisuus, hyvä ylälinja & mittasuhteet, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset
tasot, loiva otsapenger, tummat silmät, sopivasti maskia. Hyvä eturinta, tilava runko, hyvä
asentoinen vahva lantio, hyvin kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu joka suhteessa
tasapainoisesti.
VAL ERI2 SA PN3 VACA
Euro Power J-Lo FI20898/16
4 v, tyyppi erinomainen, ryhdikäs kokonaisuus, hyvä vahvuusaste, kaunis kaula & ylälinja,
hyvä pään vahvuus, yhdensuuntaiset tasot, hieman syvällä sijaitsevat silmät, hyvä maski.
Hyvä eturinta, hyvä tilava rintakehä, hyvä vahva lantio, hyvä häntä. liikkuu tehokkaasti ja
tahdikkaasti joka suhteessa, hyvä raajaluusto & käpälät.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB V-19 ROP
Euro Power Karamelli FI17825/17
Ryhdikäs, kaunislinjainen narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset
tasot, tummat silmät, tiiviit luomet, hyvä maski. Hyvä eturinta, tilava runko, suorat
olkavarret & ranteet, hieman jyrkkä lantio. Polvikulmaa voisi olla enemmän, sivuliikkeessä
hieman takakorkea, yhdensuuntainen edestakaisliike, taka-askel saisi olla sivuliikkeessä
tehokkaampi.
VAL EH
Love-Dane’s Kiss Of North FI38432/16
3,5 v, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä ylälinja, kaunis pää, tummat silmät, hyvä maski.
Hyvä eturinta, tilava runko, koira tänään liian tukevassa kunnossa. Riittävästi kulmautunut
edestä, hyvin takaa, hyvä asentoinen leveä lantio. Sivuliikkeessä tahdikas, reipas askel,
hampaita katsottaessa koira suhtautuu tuomariin epäluuloisesti, vaikuttaa palkintosijaan.
VAL H
Nordlandia Danes Bellatrix SE50179/2016
3,5 v, hyvät mittasuhteet nartulle, hyvä ylälinja. Hyvät pään tasot, päässä hyvä pituus,
tummat hieman syvällä sijaitsevat silmät, kapeahko kuono, erinomainen suupigmentti,
hyvä maski. Hyvä eturinta, suorat olkavarret & ranteet, hyvä raajaluusto. Liikkuu sivulta
vaivattomasti, joustavalla tehokkaalla askeleella.
VAL ERI3 SA
Red Rublev Just Me FI46015/17
2 v 4 kk, vahva kookas narttu, jolla kaunis ylälinja, hyvät mittasuhteet. Yhdensuuntaiset
pään tasot, tummat silmät, avoimet luomet, huulet saisivat olla tiiviimmät. Hyväeturinta,
tilava runko, hyvä vahva lantio, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, käpälät voisivat
olla tiiviimmät. Sivuliikkeessä hyvä joustava, hieman laiska askellus.
VAL ERI4
VETERAANILUOKKA
Alder Glade’s Lawella FI29950/11
8 v 8 kk, kaunislinjainen veteraaninarttu, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää, hyvät
pään tasot, tiiviit luomet, hieman kapea alaleuka, tiukka purenta. Hyvä eturinta, tilava
vahva runko, hieman suorat olkavarret, hyvin lulmautunut takaa, hyväasentoinen vahva

lantio. Liikkuu ikään nähden erittäin irtonaisella kevyellä askeleella. Ihana asenne
esiintymiseen, häntä heiluu kauniisti koko ajan.
VET ERI1 SA PN4 VV-19 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Alder Glade’s
Ryhmän koirat 2 eri yhdistelmästä, 19 kk – 8v 8kk. Sukulaisuussuhde selkeästi
havaittavissa, kaunislinjaiset päät, tummat silmät. Hyvät raajarakenteet, tilavat rungot,
vapaat joustavat liikkeet. Onnittelut kasvattajalle!
KASV2 KP
Kennel Edendane’s
KASV EI ESITETÄ
Kennel Euro Power
Ryhmän koirat 4 eri yhdistelmästä, iät 10 kk – 6,5 v. Tyypiltään erinomaisia koiria, joilla
oikealinjaiset vahvat päät, hyvät tummat silmät & tiiviit luomet. Hyvä raajaluusto &
raajarakenne. Tilavat rungot, tasapainoset tehokkaat liikkeet. Onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV.

