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Musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Hoppingham’s Take Me To Your Heart FI36319/17
Lähes 2 v uros, jolla hyvät rungon ja raajojen mittasuhteet, hyvä pitkä pää, hieman kyömy
kuono-osa, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Lupaava eturinta, litteählöt pitkät käpälät.
Vahva selkä, kyynärpäät kääntyvät liikkeessä ulos ja takaraajan liike tahtoo jäädä rungon
alle. Saisi olla voimakkaampi raajaluusto, esiintyy hyvin.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
C’mon The Black Dragoon FI12223/16
VAL POISSA
Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Erinomaiset mittasuhteet, urosmainen pää, jossa hyvä pituus, silmät saisivat olla
tiiviimmät, sopivasti huulia, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta. Hyvät suorat
eturaajat, tiiviit käpälät, hyvä tilava rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut. Saisi liikkua
tehokkaammalla taka-askeleella.
VAL ERI1 SA PU1 NORDSERT ROP
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Genedda Hé Oui FI38170/17
22 kk, hyvät pään mittasuhteet, erinomaiset tummat silmät, tiiviit luomet, hieman kevyet
korvat. Kaula saisi liittyä tyylikkäämmin lapoihin, hieman pitkä lanne-osa ja tänään seisoo
ja liikkuu hieman takakorkeana. Erinomaiset käpälät, hyvä luuston vahvuus, hieman lyhyt
lantio ja kapea reisi. Liikkuu tänään hieman löysästi, hyvä käytös.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16
Hyvät nartun mittasuhteet, toivoisin siistimmät pään linjat ja hieman voimakkaamman
otsapenkereen. Hyvin asettuneet lavat, hieman pysty olkavarsi, hyvät käpälät, hieman
lyhyt rintakehä ja pitkähkö lanneosa. Toivoisin voimakkaammat takaraajojen kulmaukset ja
leveämmän reiden. Liikkeessä tahtoo astua ristiin ja liike suuntautuu enemmän ylös kuin
eteenpäin. Miellyttävä käytös.
AVO EH1

VALIOLUOKKA
Happy Harlekin’s Mary Corleone FI54831/16
VAL POISSA
Happy Harlekin’s Wannab Princess FI20128/17
Hyvät nartun mittasuhteet, pitkä pää, hyvät kuonon ja kallon linjat, sopivat huulet, hyvät
korvat. Hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanneosa, niukasti kulmautunut edestä,
sopivasti takaa, esiintyy hyvin.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT VSP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Happy Harlekin’s
KASV EI ESITETTY

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane’s The Joe Cool FI34009/18
Erinomaiset mittasuhteet, lupaava juniori uroksen pää, hyvä kuonon leveys, sopivasti
huulia, tummat hieman avonaiset silmät. Lupaava rintakehä, hyvät käpälät ja
välikämmenet. Hyvä vahva selkä, hyvin asettunut lantio. Liikkeet saavat iän myötä
yhdensuuntaistua, hyvä sivuliike, esiintyy mallikkaasti.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI NORDSERT VSP ROP-JUN
Edendane’s Woodstock FI34010/18
Erinomaiset mittasuhteet, lupaava pitkä pää, tummat silmät, mutta turhan roikkuvat
silmäluomet, sopivasti huulia. Kaula saisi olla pidempi, kaunis ylälinja ja hyvä lantio, vielä
voimakkaasti ylös kuroutunut alalinja. Hieman ulos kääntyvät ranteet, mikä näkyy myös
liikkeessä, saisi liikkua tehokkaammalla taka-askeleella, esiintyy hyvin.
JUN ERI2
AVOINLUOKKA
Edendane’s Sim Sala Bim FI20101/17
AVO POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Helen Sweetstory FI34012/18

11 kk, lupaava pää, kuono-osa tulee täyttyä silmien alta, turhan avonaiset silmäluomet,
pyöreä huulien kaari. Hyvä kaula, vahva selkä, hieman ulos kääntyvät ranteet, hieman
pihdissä takaliikkeet, nuori koira ei osaa vielä koordinoida raajojaan.
JUN EH1
Edendane’s Sally Brown FI34014/18
Hieman ujostellen esiintyvä tiikerinarttu, joka saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi.
Tummat silmät, kuono-osa saa täyttyä silmien alta. Pysty olkavarsi, vielä kauttaaltaan
kapea, liikkeessä tahtoo köyristää selkää ja myös peitsaa mielellään. Hieman lyhyt
rintakehä, hyvät käpälät, liikkuu riittävän yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, saisi olla
itsevarmempi.
JUN EH2
AVOINLUOKKA
Grandman’s Karelian After Sun FI39178/16
2,5 v, hieman ujostellen esiintyvä, hyvät pään linjat, sopivat huulet, tiivis purenta. Kaula
saisi liittyä kauniimmin lapoihin, olkavarsi saisi olla viistompi. Nartuksi varsin lyhyt
runkoinen, saisi liikkua pidemmällä askeleella ja yhdensuuntaisemmin. Kevyet korvat, joita
koira pitää mielellään niskassa. Saisi olla itsevarmempi.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Erinomainen koko ja mittasuhteet, tyylikäs kokonaisuus, hyvä kuono ja kallo, kauniit
huulet, hieman avonaiset silmäluomet. Kaunis kaula, erinomainen eturinta, vahva selkä,
hyvin asettunut lantio, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella, varma
käytös.
VAL ERI2 SA PN2 NORDVARASERT
Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Erinomaiset nartun mittasuhteet, hieman kaareva kallo-osa sivustapäin, hyvät huulet,
tummat silmät. Hyvä raaja-asennot, erinomainen eturinta ja rintakehä. Liikkuu hyvällä
askeleella, riittävän yhdensuuntaisesti, tasapainoisesti kulmautunut.
VAL ERI3
Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Arvokkaasti esiintyvä narttu, jolla kauniit pään linjat, tummat silmät. Hyvä kaula,
erinomainen eturinta ja rintakehä, suorat eturaajat, hyvät käpälät. Liikkuu tasapainoisesti,
hyvässä lihaskunnossa.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT ROP RYP-1 BIS-4
Grandman’s Sunshine FI35813/12
7 v narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä kuonon ja kallon suhde, kaunis kaulan kaari. Hyvä
eturinta, hyvin voimakkaasti kulmautunut takaa, niukemmin edestä, antaa hieman liian
pitkän vaikutelman. Saisi liikkua tehokkaammin ja halukkaammin.
VAL EH4
VETERAANILUOKKA

Kiamar Dior Bella FI29428/11
10 v, vetreä veteraani, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, kaula saisi liittyä kauniimmin
lapoihin. Erinomainen eturinta, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu ikäisekseen varsin
hyvällä askeleella, riittävän yhdensuuntaisesti. Miellyttävä käytös.
VET ERI1 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane’s
Kahdesta eri yhdistelmästä, keltaisia, erinomaista tyyppiä edustavia koiria. Hyvät raajaasennot, hienot kaulat, hyvät eturinnat. Onnea kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV

