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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade’s Stallone FI33398/18
Maskuliininen nuori uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus ja linja, kuono saa
voimistua. Hyvä kaula & ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, vahva raajaluusto, riittävät etu-,
hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, erinomainen väri.
JUN ERI1 SA PU2 VASERT
Edendane’s Woodstock FI34010/18
Rungon pituudeltaan erinomainen uros, jolla oikea pään pituus ja hyvät linjat, hieman
huulia, kaunisasentoinen kaula. Hyvä ylälinja, rintakehän tulee vielä kehittyä, hieman
ylösvetäytynyt vatsalinja, hyväasentoiset raajat, sujuvat sivuliikkeet, edessä vielä löysyyttä.
Miellyttävä käytös.
JUN ERI2
Max’s Great Bohemian Rhapsody FI45313/18
Vielä kovin kevyt, mittasuhteiltaan lupaava uros, jolla hyvä pään pituus, pään linjat voisivat
olla puhtaammat. Hyvä kaulan pituus, rintakehän tulee syventyä ja leventyä, riittävä koko.
Niukat etu-, hyvät takakulmaukset. Liikkeessä hyvä askelpituus, etuliike kovin löysä vielä,
hyvä väri, miellyttävä käytös.
JUN EH3
NUORTENLUOKKA
Catapha’s Golden I’m Fear Of The Dark FI35281/18
Riittävän kokoinen, lanneosaltaan hieman pitkä uros, jolla kauttaaltaan kovin kevyt pää,
kuonon selkä saisi olla suorempi, otsapenger selvempi ja kallo-osa voimakkaampi. Hyvän
pituinen kaula, hyvä selkälinja, rintakehän etuosan tulee täyttyä, niukat etu-, hyvät
takakulmaukset. Liikkeissä hyvä askelpituus, etuliikkeissä kyynärpäiden tulisi olla
tiiviimmät. Ystävällinen käytös.
NUO H
Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen uros, jolla hyvä pään pituus, kauniit silmät, pään
linjat voisivat olla yhtenäisemmät. Tiivis ylälinja, ikäisekseen riittävä rintakehä, riittävät etu,
hyvät takakulmaukset, sopiva raajaluusto, etuliikkeissä löysyyttä, muuten sujuva liike.
Ystävällinen käytös.
NUO ERI1 SA PU3
AVOINLUOKKA
Edendane’s Breaking News FI27847/14

Maskuliininen, hieman pitkä uros, jolla vahva, pituudeltaan hyvä pää. Hyvä kaulan pituus,
täyteläinen runko, ylälinjassa tänään pehmeyttä, saisi olla tyylitellympi. Hieman
etuasentoiset lavat, hyvät takakulmaukset, liikkeissä hyvä askelpituus, takatyöntö voisi olla
tehokkaampi. Miellyttävä käytös.
AVO EH3
Kiamar Finding Nemo FI25437/17
Hyvän kokoinen uros, jolla erinomainen pään pituus ja hyvät linjat, hyvä ylälinja. Kokoon
nähden vielä kapea, syvyydeltään hyvä runko. Riittävät etu-, hyvät takakulmaukset,
sujuvat liikkeet. Kaunis väri. Varma käytös.
AVO EH2
Samuraiwood’s Paavo Pesusieni FI48397/17
Riittävän kokoinen, hyvin maskuliininen uros, jolla vahva uroksen pää, kaunis ilme, kaunis
kaula. Hyvä runko, seistessä hyvä ylälinja, vahvat hyväasentoiset raajat, sujuva liike.
Kaunis väri, varma käytös.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP
Spotted-Sphinx Årvágenhed FI38150/16
Rungon pituudelta hyvä uros, jonka rintakehä saisi olla syvempi, vahva pää, jossa linjat
voisivat olla tyylikkäämmät, hieman huulia. Riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja, niukat etu-,
hyvät takakulmaukset. Liikkeessä riittävä askelpituus, etuliike kovin löysä, myös takaa
liikkeen tulee vakiintua. Kaunis väri, varma käytös.
AVO EH4
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Ganteus Queen Of Spades FI11531/19
9 kk, iloisesti esiintyvä, tasapainoisesti kasvanut, mittasuhteiltaan lupaava narttu. Hyvä
pään pituus, riittävä otsapenger, kuono saa vankistua, erinomainen kaula ja ylälinja. Ikää
vastaava runko, hyväasentoiset raajat, erinomaisen lupaavat liikkeet.
JUN ERI1
Max’s Great Back In Black FI45315/18
Hyvin feminiininen, vielä kevytrunkoinen narttu, jolla lupaavat pään linjat, kuono vielä
kevyt. Pystyasentoiset lavat, hyvä selkä & takaosa. Liikkuu pitkin, näyttävin askelin,
väistää käsittelyä, eikä tänään saada purentaa arvosteltua, mistä johtuen palkintosija.
JUN EVA
Max’s Great Bom To Be My Baby FI45322/16
Sopusuhtaisesti kehittynyt, hyvin liikkuva narttu, jolla hyvä pään pituus & linjat, kuono saa
leventyä. Kaunis ylälinja, ikää vastaava runko, hyväasentoiset raajat, voisi olla
itsevarmempi käsittelyssä. Kaunis väri.
JUN ERI3
Max’s Great Brilliant Disguise FI45318/18
Kauttaaltaan feminiininen narttu, jolla oikealinjainen, pienehkö vielä kevyt pää. Hyvä
ylälinja, iänmukainen runko, hyväasentoiset raajat, sujuva liikunta, miellyttävä käytös.

JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Tasapainoisesti rakentunut, linjoiltaan ja ääriviivoiltaan kaunis narttu, jolla erinomainen
rungon vahvuus, kaunislinjainen pää, hyväasentoinen kaula. Hyvä ylälinja, hyväasentoiset
vahvat raajat, sujuvat liikkeet, kaunis kokonaisuus, esiintyy tyylillä.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Catapha’s Gold Gem Tigereye To Max’s FI34598/17
Feminiininen, mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla hieman kapea, profiililtaan hyvä pää. Hyvä
kaula, ylälinjassa pehmeyttä, voisi olla paremmin kulmautuneet. Hyvä rintakehän syvyys,
eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä askelpituus, ok väri. Saisi olla varmempi
käsiteltäessä.
AVO EH2
Samuraiwood’s Peppi Pitkätossu FI48399/17
Voimakkuudeltaan & tyypiltään erinomainen narttu, jolla vahva, hyvälinjainen nartun pää.
Kaunis kaula, tiivis ylälinja, erinomainen raajaluusto, sujuva sivuliike, edessä löysyyttä,
hieman löysät kyynärpäät. Varma kaunis esiintyminen.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT
VALIOLUOKKA
Euro Power J-Lo FI20898/16
Näyttävän kokoinen, tasapainoisesti rakentunut, hieman pitkä narttu, jolla
voimakkuudeltaan & linjoiltaan erinomainen pää. Kaunis kaulan asento, köyristää
aavistuksen lanneosaansa, täyteläinen runko, vahvat, hyväasentoiset raajat. Erinomainen
liikkuja, rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PN2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Max’s Great
KASV EI ESITETTY

Musta / harlekiini
UROKSET
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Loitsun Lakritsi FI16254/17

Ääriviivoiltaan tyylikäs uros, jolla hyvä pään pituus ja riittävän yhtenäiset linjat. Hyvä kaula,
tiivis selkä, riittävä rungon vahvuus, hyväasentoiset raajat, liikkuu riittävällä askeleella,
etuliikkeen tulisi olla vakaampi. Tänään paikoitellen ohut karvapeite, hyvä väri. Miellyttävä
käytös.
VAL ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Catapha’s Hunter Of Love FI52968/18
Kauttaaltaan vielä kovin kevyt narttu, joka ei tänään viihdy kehässä, saisi esiintyä
vapautuneemmin. Kevyt pää, jossa lupaavat linjat, kovin vaaleat silmät häiritsevät ilmettä.
Elegantti kaula, ylälinjassa pehmeyttä, niukat etu-, hyvät takakulmaukset, tulisi liikkua
vapautuneemmin, ok askelpituus.
JUN T
Finskilän Ciusoitteleva Diiva FI22460/18
Voimakkuudeltaan ja mittasuhteiltaan lupaava narttu, jolla hyvä pään pituus, riittävän
yhdensuuntaiset linjat. Hyvä asentoinen kaula, ylälinjassa pehmeyttä, erinomainen
raajaluusto. Liikkuu hyvin sivulta, edestä vielä kovin löysästi, ok väri, voisi olla paikoitellen
puhtaampi. Miellyttävä käytös.
JUN ERI1
Jättiläisen Namaste FI53626/18
Vielä yleisvaikutelmaltaan ilmava, harmaaharlekiini narttu, jolla hyvä pään pituus, niukka
otsapenger. Hyvä kaula, ylälinjassa vielä pehmeyttä, kevyt runko, erinomainen raajaluusto.
Riittävä etu-, hyvät takakulmaukset. Riittävä askelpituus, ystävällinen hampaiden
näytössä, hieman kuriton käytös.
JUN H
Rosestar’s Fedora FI37391/18
Voimakkuudeltaan hyvä narttu, jolla oikea pään pituus, niukka otsapenger, hyvä kaula.
Ikäisekseen hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, joka köyristyy erityisesti liikkeessä.
Vahvat raajat, liikkeessä hyvä askelpituus, ok väri. Miellyttävä käytös.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Rosestar’s Alma FI54567/17
Tumma harmaaharlekiini narttu, joka esitetään tänään kovin hoikassa kunnossa. Kapea
pituudeltaan hyvä pää, riittävä kaula, tiivis selkä. Rungon tulee täyttyä, hyväasentoiset
sopivan voimakkaat raajat, hieman luisu lantio. Liikkuu sujuvasti, ystävällinen käytös.
NUO H
AVOINLUOKKA
Genedda Hé Oui FI38170/17

Pitkärunkoinen, voimakkuudeltaan hyvä narttu, jolla pitkä, linjoiltaan hyvä pää, hyvä kaula.
Tänään takakorkeutta sekä seistessä, että liikkeessä. Hyväasentoiset raajat, oikea
askelpituus, väri voisi olla puhtaampi, varma käytös.
AVO EH3
Grande Gremin’s Jewel From Black Crystal FI44399/17
Erinomainen vahva, mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla voimakas, pituudeltaan hyvä nartun
pää, joka voisi olla kuivempi. Kauniit ääriviivat, hyvä asentoiset, riittävästi kulmautuneet
raajat, erinomainen liikkuja, kaunis puhdas väri.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
Jättiläisen Lucopodium Clavatum FI16253/17
Erinomainen vahva, raajakorkeudeltaan riittävä narttu, jolla hieman takakorkeutta. Hyvä
pään pituus, kuonossa kuperuutta, hyvä kaula. Ylälinjassa pehmeyttä, erinomainen
raajaluusto. Valitettavasti ontuu tänään toista eturaajaa.
AVO EVA
Windkind Atomic Kitten FI42024/17
Juuri 2 v, kauttaaltaan hyvin feminiininen narttu, jolla kauniit rungon ääriviivat, hyvät
mittasuhteet. Hyvä pään pituus ja voimakkuus, kaunis kaula. Tiivis ylälinja, hyvä rungon
syvyys, riittävä eturinta, hyväasentoiset vahvat raajat. Aivan erinomaiset sivuliikkeet,
edessä löysyyttä, ok väri, varma käytös.
AVO ERI2 SA PN3 VASERT
VALIOLUOKKA
Finskilän Ambrosia FI10156/16
Rungon voimakkuudeltaan hyvä narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen pään
pituus, vahvat raajat. Liikkuu pitkin askelin, liikkeessä ylälinjat tulisi olla tiiviimpi, väri voisi
olla paikoitellen puhtaampi. Miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN2
Genedda Gâteau D’anniversaire FI48182/16
Tyylikäslinjainen, mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvä pään pituus & linjat. Hyvä kaula,
riittävä runko, ylälinjassa pehmeyttä, hyväasentoiset raajat. Liikkeissä hyvä askelpituus,
kaunis väri, varma käytös.
VAL ERI2 SA PN4

Sininen
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Keto-Orvokki FI33556/18

Hyvänkokoinen, tasapainoisesti kasvanut juniorinarttu, jolla hyvä pään pituus, kevyet
korvat, hieman kapea kuono. Kaunis kaula, ylälinjassa vielä pehmeyttä. Lupaava runko,
vahvat hyväasentoiset raajat, sujuva liikunta, ystävällinen käytös.
JUN ERI1

