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Keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Edendane’s Hearts On Fire FI16971/19
Tasapainoisesti kehittynyt, erittäin lupaava narttupentu, oikeat mittasuhteet, hyvä purenta,
erittäin hyvät pään linjat, hyvät silmät ja korvat, tyypillinen ilme. Hyvä ylälinja, ikään sopiva
luusto ja runko, tasapainoisesti kulmautunut, sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet, miellyttävä
käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alchermes De’ Cinegeti FI20287/19
Oikean tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä juniori. Hyvä purenta, hyvänmallinen pää,
tyypillinen ilme, hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja, sopivasti kulmautunut, hyvä luusto,
runko saa vielä täyttyä, sujuvat sivuliikkeet, tyypillinen käytös.
JUN ERI3
Alder Glade’s Sandels FI33400/18
Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä uros, voimakas pää, joka voisi olla
linjakkaampi, hyvä purenta, vaaleat silmät, hyvät korvat. Hyvä ylälinja, ikäisekseen vahva
runko, riittävä luusto, hyvin kulmautunut. Hyvä sivuliike, hieman löysä edestä, hyvä käytös.
JUN EH4
Edendane’s The Joe Cool FI34009/18
Kaunis, tasapainoisesti kehittynyt juniori. Oikeat mittasuhteet ja vahvuus, oikea purenta,
erinomaiset pään linjat, hieman avoimet silmäluomet, oikea ilme, hyvät korvat.
Erinomainen ylälinja, sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, sujuvat ulottuvat liikkeet,
miellyttävä käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI NORDSERT VSP
Edendane’s Woodstock FI34010/18
Oikean tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä juniori, oikea purenta, hyvä pään mallin oikea
ilme, hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja, sopivasti kulmautunut, oikea rungon ja luusto
vahvuus. Hyvä sivuliike, vielä hieman kapea takaa, miellyttävä käytös.
JUN ERI2 SA PU4 VASERT
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Myrrhis Odorata FI12549/18

Oikean tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä nuori uros, hyvälinjainen pää, oikea purenta,
tyypillinen ilme, hyvät silmät & korvat. Oikea ylälinja, riittävä rungon ja luusto vahvuus,
hieman niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Hyvät sivuliikkeet, hieman löysä
edestä, miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA
AVOINLUOKKA
Red Rublev Jetsetter FI46019/17
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea uros, oikeanmallinen pää, purenta ok, hyvät silmät ja
korvat, tyypillinen ilme. Erittäin hyvä ylälinja, sopiva vahvuus, riittävästi kulmautunut,
sujuvat liikkeet, miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PU3
VALIOLUOKKA
Djurhedens Baltazar Af Lise FI32553/16
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen valiouros, oikea vahvuus, oikeat päänlinjat,
hyvä purenta, erittäin hyvät silmät ja korvat, oikea ilme. Erinomainen ylälinja,
tasapainoisesti kulmautunut. Tänään ihossa laikkuja, liikkuu halutessaan hyvällä
askeleella, temperamentikas.
VALERI1 SA PU2 NORDVASERT
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Samuraiwood’s Queen Elisabet FI39710/18
Erittäin hyvän tyyppinen, vielä hieman kevyen vaikutelman antava juniorinarttu, jolla hyvät
mittasuhteet, oikea purenta, hyvälinjainen pää, joka saa vielä täyttyä, avoimet silmät, hyvät
korvat, oikea ilme. Sopiva runko, hieman kevyt luusto, hieman niukasti kulmautunut
edestä, riittävästi takaa, sujuvat liikkeet, vielä hieman löysä edestä, hyvä käytös.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Malus Sylvestris FI12545/18
Oikealinjainen, mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, oikealinjainen, hyvin narttumainen pää,
hyvä purenta, miellyttävä ilme, hyvät silmät ja korvat. Sopiva vahvuus, hyvä ylälinja,
tasapainoisesti kulmautunut, sujuvat ulottuvat liikkeet, hieman löysä edestä, miellyttävä
käytös.
NUO ERI1 SA PN4 SERTI
AVOINLUOKKA
Kiamar Finnish Beauty FI25439/17
Mittasuhteiltaan oikea, hyvälinjainen narttu, hyvät päänlinjat, hieman kevyt kuono-osa,
oikea purenta, hyvät silmät, korvat ja ilme. Tyypillinen ylälinja, riittävä vahvuus, hyvin
kulmautunut, hyvä askelpituus, hieman löysä edestä, eturinta voisi olla täyteläisempi,
miellyttävä käytös.

AVO ERI1 SA VASERT
VALIOLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Kaunislinjainen valionarttu, erinomaiset mittasuhteet, kaunis narttumainen pää, oikea
purenta, hyvät silmät ja korvat, tyypillinen ilme. Erinomainen ylälinja, tasapainoisesti
kulmautunut, sopiva vahvuus, sujuvat ulottuvat ja yhdensuuntaiset liikkeet. Miellyttävä
käytös, kaunis kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT ROP
Edendane’s My Kind Of Diamond FI55362/15
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea valionarttu, oikealinjainen hyvä pää, oikea purenta,
hyvät silmät ja korvat, tyypillinen ilme. Hyvä ylälinja, sopivasti kulmautunut, sujuvat liikkeet,
hieman löysä edestä, miellyttävä käytös.
VAL ERI3 SA PN3
Edendane’s Shine Like A Diamond FI55363/15
Tasapainoisesti rakentunut valionarttu, oikeat mittasuhteet, kauniit päänlinjat, oikea
purenta, tyypillinen ilme, hyvät silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja, tiivis runko,
tasapainoisesti kulmautunut, sopiva vahvuus, sujuvat ulottuvat liikkeet, miellyttävä käytös.
VAL ERI2 SA PN2 NORDVASERT
KASVATTAJALUOKKA
Kenne Edendane’s
Kahdesta eri yhdistelmästä muodostunut laadukas ja tasainen kasvattajaryhmä. Kaikilla
koirilla on erinomaiset mittasuhteet, tasapainoiset rakenteet, kauniit päät ja ilmeet, sekä
tyypilliset liikkeet ja luonteet. Parhaimmat onnittelut laadukkaasta kasvatustyöstä.
KASV1 KP ROP-KASV.

Musta / harlekiini
UROKSET
VALIOLUOKKA
Grande Gremin’s Favourite Florius FI48544/14
Vahva, mittasuhteiltaan oikea valiouros, purenta ok, voimakas, hyvälinjainen pää, hyvät
silmät ja korvat, oikea ilme, huulet voisivat olla kuivemmat. Hyvä ylälinja, vahva runko ja
luusto, hyvin kulmautunut, ulottuvat, sujuvat liikkeet, miellyttävä esiintyminen.
VAL ERI1 SA PU1 NORDSERT ROP RYP-1 BIS-4
Happy Harlekin’s Wannab Rockstar FI20124/17
Voimakasrakenteinen, mittasuhteiltaan oikea valiouros, purenta ok, hyvä pää, otsapenger
voisi olla merkitympi, hyvät silmät ja korvat, oikea ilme. Erittäin hyvä ylälinja, vahva runko
ja luusto, hyvin kulmautunut. Hyvä askelpituus, hieman löysä edestä, miellyttävä käytös.

VAL ERI2 SA PU2 NORDVASERT
Mi’havana Jedi FI48058/14
Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä valiouros, hyvä pään malli, oikea purenta, hyvät
silmät ja korvat, hyvä ylälinja, hieman pitkä lanneosa, kulmaukset voisivat olla
tasapainoisemmat. Sopiva vahvuus, väritys voisi olla tasapainoisempi, hyvä askelpituus,
mutta hieman löysä edestä ja korkea etuaskel, hyvä luonne.
VAL ERI3
VETERAANILUOKKA
Catadelian Amorous Romeo FI52469/11
Hyvässä kunnossa oleva 8 v veteraaniherra. Hyvät mittasuhteet ja vahvuus, purenta ok,
hyvä päänmalli, hieman vaaleat silmät, korvat voisivat asettua paremmin. Hyvä ylälinja,
hieman pitkä lanneosa, sopiva runko ja luusto, hieman niukasti kulmautunut edestä. Hyvä
askelpituus, takaosa saisi olla voimakkaampi, miellyttävä käytös.
VET ERI1 ROP-VET
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Catapha’s Girl Of Genius FI32085/18
Hyväntyyppinen, pienehkö nuori narttu, hyvät mittasuhteet, kevyt pää, joka voisi olla
linjakkaampi, oikea purenta, vaaleat silmät, hyvät korvat, hieman lyhyt kaula. Hyvä
selkälinja, kevyt runko ja luusto, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä
askelpituus, löysä edestä, saisi liikkua ryhdikkäämmin, hyvä käytös.
NUO H
Goldgirls Freija FI26821/18
Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä, hyvä nartun pää, purenta ok, tyypillinen ilme,
hyvät silmät ja korvat. Erittäin hyvä ylälinja, sopiva rungon ja luusto vahvuus, riittävästi
kulmautunut. Hyvä väritys, hieman ahdas takaa, riittävä askelpituus, miellyttävä käytös.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Amador N Dundane W Maid In The Shade FI22609/18
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea valionarttu, vahva hyvä pää, oikea purenta, hyvät
silmät ja korvat, tyypillinen ilme. Erittäin hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut, sopiva luusto
ja rungon vahvuus. Liikkuu asettuessaan hyvin, tyypillinen käytös.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT VSP
Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvät päänlinjat, oikea purenta,
hyvät silmät ja korvat, tyypillinen ilme. Erittäin hyvä ylälinja, hieman kevyt runko ja luusto,
tasapainoisesti kulmautunut, sujuvat ulottuvat liikkeet, miellyttävä esiintyminen.
VAL ERI2 SA PN2 NORDVASERT
Happy Harlekin’s Sandra Corleone FI54830/16

Oikean tyyppinen, hieman pitkä narttu, oikea purenta, hyvä pää, otsapenger voisi olla
merkitympi, hyvät silmät, korvat ja ilme. Hyvä ylälinja, hieman pitkä lanneosa, sopiva
rungon ja luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut, riittävä askelpituus, hieman löysä
edestä, miellyttävä käytös.
VAL ERI3

Sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Bonel John Q Travolta FI15879/19
Hyvä koko ja mittasuhteet, oikea purenta, hyvä päänmalli, tyypillinen ilme, hyvät silmät ja
korvat. Hyvä ylälinja, sopiva vahvuus ikäisekseen, riittävästi kulmautunut, tässä vaiheessa
pihtikinttuinen. Liikkeet saavat tasapainottua ja takaosa vahvistua, hyvä käytös.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Bonel Jubilee FI15882/19
Tasapainoisesti kehittynyt, tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea narttupentu. Hyvät
päänlinjat, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat, hyvä ylälinja, sopiva rungon ja luuston
vahvuus. Tässä vaiheessa hieman pihtikinttuinen, liikkuu hyvin sivusta, miellyttävä käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
AVOINLUOKKA
Grande Gremin’s Jewel Of Blue Diamonds FI44394/17
Oikean tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu, erittäin hyvät päänlinjat, oikea purenta,
tyypillinen ilme, hyvät silmät ja korvat. Eriomainen ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut,
sopiva vahvuus, hyvä askelpituus, miellyttävä käytös.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI NORDVASERT FI MVA
VALIOLUOKKA
Via Grano’s Unagradablesorpresa FI44476/16
Oikean tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä valionarttu, hyvän mallinen pää, purenta ok, hyvät
silmät ja korvat, tyypillinen ilme. Erittäin hyvä ylälinja, sopiva vahvuus, tasapainoisesti
kulmautunut, hyvä sivuliike, hieman ahdas takaa, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT ROP

