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TAVVAÄTNOS CS KONA, uros, NUO-ERI, NUK1, SA, PU1, ROP, SERT, BIS-2
FAIRRAY GOLD DIGGER, narttu, JUN-ERI, SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT

FAIRRAY GOLD DIGGER, narttu, JUN-ERI, SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT

Erinomaista tyyppiä oleva hyvin kehittynyt juniorinarttu. Kaunis feminiininen pää. 
Riittävät etukulmaukset. Hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Hyvät takakulmaukset. 
Kauttaaltaan erinomaiset liikkeet. Hyvä väri. Hyvä karvanlaatu.

TAVVAÄTNOS CS KONA, uros, NUO-ERI, NUK1, SA, PU1, ROP, SERT, BIS-2
Erinomaista tyyppiä oleva sopivan kokoinen maskuliininen uros. Hyvä maskuliininen pää. 
Hyvät etukulmaukset. Eturinta saa kehittyä. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä selkä. Hyvä 
lantio. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet. Hyvä väri. Hyvä karvanlaatu.

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI24455/21


FINNSTAR ELOISA EPELI, uros, AVO ERI, AVK1, SA, PU2
Sopivan iso, erinomaista tyyppiä oleva harmoninen uros. Hyvä uroksen pää. Hyvät 
etukulmaukset. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvä karvanlaatu. Hyvä väri. Hyvät 
liikkeet.

FORNJOT’S MENJA, narttu, KÄY-ERI, KÄK1, SA, PN2,  VARA-SERT
Suurehko erinomaista tyyppiä oleva voimakas narttu. Voimakas, mutta silti feminiininen 
pää. Hyvät etukulmaukset. Hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Hyvät takakulmaukset. 
Kauttaaltaan erinomaiset liikkeet. Hyvä karvanlaatu. Hyvä väri. Hieman kiharaa kaulan 
ympärillä.

PUNANENÄN LADY GAGA, narttu, AVO-ERI, AVK1, SA, PN3
Sopiva koko, elegantti ja erinomainen tyyppi. Kaunis feminiininen pää. Hyvät silmät. Riittävät 
etukulmaukset. Hyvin kehittynyt

JEKUTTAJAN MOSKU, uros, KÄY-ERI, KÄK1, SA,PU3, VARA-SERT
Erinomaista tyyppiä oleva suurehko uros. Maskuliininen hyvänmallinen pää. Hyvät 
etukulmaukset. Hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hyvä lantio. Hyvät 
sivuliikkeet, hieman ahtaat edestä. Hyvä karvanlaatu. Hyvä väri.

GARANTAIN JIPPII, narttu, AVO-ERI, AVK2, SA, PN4
Erinomainen tyyppi ja sopiva koko. Kaunis feminiininen pää. Hyvät silmät. Hyvät 
etukulmaukset. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä vahva selkä, joka saisi olla muutaman sentin 
pidempi. Hyvät etukulmaukset. Kauttaaltaan hyvät liikkeet. Hyvä karvapeite, hyvä väri. 

SETT PATROL’S KING OF THE JUNGLE, uros, AVO-ERI, AVK2, SA, PU4
Voimakas uros, hyvä voimakas uroksen pää, hieman avoimet silmäluomet. Riittävät 
etukulmaukset. Eturintaa saisi olla enemmän. Riittävä rintakehä. Hyvä hieman lyhyt selkä. 
Hyvä lantio. Hyvät sivuliikkeet, mutta  Hyvä karvapeite. Hyvä väritys.

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI25708/19
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI35718/14
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI54972/18
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI24045/15
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI12711/18
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI29641/20


GARANTAIN KUJE, uros, JUN-ERI, JUK1, SA, JUN VSP, JUN-SERT
Erinomaista tyyppiä oleva suurehko uroskoira. Hyvä maskuliininen pää. Hieman vaaleat ja 
avoimet silmät. Hyvät etukulmaukset. Riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hieman 
jyrkkä lantio ja hyvät takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat edestä. Hyvä 
karvapeite. Hyvä väri.

SETT PATROL’S FAIT HOPE AND LOVE, narttu, VAL-ERI, VAK1, SA
Erinomaista tyyppiä oleva iso narttu. Voimakas feminiininen pää. Toivoisin enemmän 
eturintaa. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä selkä. Hieman avoimet polvikulmat Hyvät 
sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa. Hyvä karvapeite. Hyvä väri. 

EDENBRIDGE THRONES DAENERYS, narttu, VET-ERI, VEK1
Erinomaista tyyppiä oleva suuri narttu. Kaunis feminiininen pää. Hieman avoimet eturaajojen 
kulmaukset. Toivoisin lisää eturintaa, muute hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä lantio. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Leveä takaa, mutta ahdas edestä. Hyvä karvapeite. 

GARANTAIN KISMET, narttu, JUN-ERI, JUK2
Sopivan kokoinen erinomaista tyyppiä oleva narttu. Kaunis feminiininen pää. Hyvät 
etukulmaukset. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvä selkä. Hyvät takakulmaukset. 
Erinomaiset liikkeet kauttaaltaan. Hyvä karvapeite, hieman pehmeää selässä. Hyvä väri.

JEKUTTAJAN MYRSKYNMERKKI, uros, KÄY-ERI, KÄK2, SA
Erittäin hyvää tyyppiä oleva pienehkö uros. Maskuliininen pää ja hyvät silmät. Hyvät 
etukulmaukset. Riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio, avoimet 
polvikulmaukset. Kauttaaltaan erittäin hyvät liikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väritys.

SETT PATROL’S NO GREATER LOVE, narttu, JUN-ERI, JUK3
Erinomaista tyyppiä oleva isohko narttu. Voimakas silti feminiininen pää. Hyvät 
etukulmaukset. Toivoisin enemmän eturintaa ja hieman paremmin kehittynyttä rintakehää. 
Hyvä selkä. Jyrkkä lantio. Hieman avoimet polvikulmaukset. Erinomaiset sivuliikkeet, hieman 
ahtaat takaa. Hyvä karvapeite. Hyvä väritys.

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI45154/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI48535/16
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI19159/12
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI45147/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI24047/15
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI46797/21


FINNSTAR DEADLY VIPER, narttu, AVO-ERI, AVK3, SA
Sopivan kokoinen erinomaista tyyppiä oleva narttu. Kaunis feminiininen pää. Hyvät tummat 
silmät. Hyvät etukulmaukset. Riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hyvä lantio. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat edestä. Hyvä karvapeite. Hyvä väritys.

KYNÄSJOEN MUSTA AURINKO NOUSEE, narttu, AVO-ERI, AVK4, SA
Erinomainen tyyppi ja sopiva koko. Hieman etuasentoinen olkavarsi ja lapa. Hyvin kehittynyt 
eturinta ja rintakehä. Hieman jyrkkä lantio. Riittävät takakulmaukset. Erinomaiset liikkeet. 
Hyvä karvapeite. Hyvä väritys.

TERRISMÄEN HILMA, narttu, NUO-EH, NUK1
Pieni hyväntyyppinen narttu. Kaunis feminiininen pää. Hieman avoimet etukulmaukset. 
Riittävästi kehittynyt eturinta ja rintakehä. Hieman jyrkkä lantio, muuten hyvät kulmaukset 
takana. Kauttaaltaan riittävät liikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väritys.

FINNSTAR FROST FACE, uros, JUN-EH, JUK2
Erittäin hyvää tyyppiä oleva sopivan kokoinen uros. Hieman etuasentoinen lapa. Riittävästi 
kehittynyt eturinta ja rintakehä. Kauttaaltaan hyvät liikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väri. Saisi 
olla luoksepäästävämpi.

JEKUTTAJAN LK HUURREKORVA, uros, NUO-EH, NUK2
Pienehkö erittäin hyvää tyyppiä oleva uros. Hieman avoimet etukulmaukset. Saisi olla 
enemmän eturintaa, riittävä rintakehä. Hyvä selkä. Hyvä lantio, hyvät takakulmaukset. Hyvä 
karvapeite. Hyvä väri. Hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat edestä. 

LAMMEFJORDEN’S CILLA, narttu, KÄY-EH, KÄK2
Suurehko narttu erittäin hyvää tyyppiä. Kaunis feminiininen pää. Avoimet etukulmaukset. 
Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvä selkä, joka saisi olla muutaman sentin pidempi. 
Hieman jyrkkä lantio ja avoimet polvikulmaukset. Hyvät liikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väri.

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI27930/17
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI30755/19
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI17883/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI33946/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI26336/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI30325/17


AILIGASLAMMEN BIEGGA, narttu, VET-EH, VEK2
Hieman matalaraajainen, erittäin hyvää tyyppiä. Hyvät etukulmaukset. Hyvinkehittynyt 
eturinta ja rintakehä. Hieman lyhyt selkä. Riittävät kulmaukset takana. Liikkuu hyvin sivulta, 
hieman ahtaasti edestä. Hyvä karvapeite. Hyvä väri. Hieman tukevassa kunnossa. 

GARANTAIN KONNA, uros, JUN-EH, JUK3
Erittäin hyvää tyyppiä oleva pienehkö uros. Hyvä, riittävän maskuliininen pää. Hieman 
avoimet etukulmaukset. Toivoisin enemmän eturintaa, riittävästi kehittynyt rintakehä. Hyvä 
selkä. Riittävät takakulmaukset. Hyvät liikkeet sivulta, hieman ahtaat edestä. 

SETT PATROL’S I’M YOUR LUCKY STAR, uros, AVO-EH, AVK3
Suuri 71 cm uros. Maskuliininen uroksen pää. Hyväasentoinen lapa. Saisi olla enemmän 
eturintaa. Hyvä lantio. Avoimet polvikulmaukset Liikkuu lyhyellä etuaskeleella. Hyvä 
karvapeite. Hyvä väri. 

THOR, uros, KÄY-EH, KÄK3
Voimakas uros, erittäin hyvää tyyppiä. Hyvä pää. Hyvät etukulmaukset. Hyvin kehittynyt 
eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hyvät liikkeet, joissa voisi olla enemmän voimaa. Hyvä 
karvapeite. Hyvä väri. Saisi olla paremmin käsiteltävissä.

FINNSTAR FAITHFUL FURIOSA, narttu, JUN-EH, JUK4
Pienehkö erittäin hyväntyyppinen narttu. Kaunis feminiininen pää. Riittävät etukulmaukset. 
Hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hyvä lantio ja riittävät takakulmaukset. 
Erittäin hyvät liikkeet kauttaaltaan. Hyvä karvapeite, hyvä väri.

GORDON HALL GLINTWINE, uros, JUN-EH, JUK4
Suurehko uros erittäin hyvää tyyppiä. Voimakas uroksen pää, jossa on liikaa huulta. 
Liian avoimet etukulmaukset. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hieman avoimet 
polvikulmaukset. Näyttää ajoittain erittäin hyviä liikkeitä. Hyvä karvapeite. Hyvä väri. 

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI25248/14
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI45151/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI51473/19
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI27657/18
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI33947/21


FALCSAGANS BEEFEATER, uros, AVO-EH, AVK4
Pienehkö uros erittäin hyvää tyyppiä. Päässä saisi olla selvempi sukupuolileima. Hieman 
suora olkavarsi. Hyvä selkä. Riittävä eturinta ja rintakehä. Hieman jyrkkä lantio. Hieman 
avoimet polvikulmaukset. Hyvä karvapeite. Hyvä väri. Kauttaaltaan hyvät liikkeet. 

TERRISMÄEN HETTA, narttu, JUN-EH
Pienehkö narttu erittäin hyvää tyyppiä. Kaunis feminiininen pää. Hieman avoimet 
etukulmaukset. Riittävästi kehittyny eturinta ja rintakehä Hyvä selkä ja lantio. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä karvapeite ja väri.

FINNSTAR FANCY FRIIDU, narttu, JUN-EH
Pienehkö erittäin hyväntyyppinen narttu. Kaunis feminiininen pää. Eturinta ja rintakehä 
saa vielä kehittyä. Hyvä selkä. Riittävät takakulmaukset. Kauttaaltaan hyvät liikkeet. Hyvä 
karvapeite, hyvä väri. 

FINNSTAR EHTOISA EMÄNTÄ, narttu, AVO-EH
Sopivan kokoinen, erittäin hyväntyyppinen narttu. Kaunis feminiininen pää. Hyvin kehittynyt 
eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hyvät takakulmaukset. Kauttaaltaan erittäin hyvät liikkeet. 
Hyvä karvapeite. Hyvä väri. Voisi olla hauskempaa kehässä. 

TERRISMÄEN HARALD, uros, JUN-H
Pienenhkö uros erinomaista tyyppiä. Hyvä maskuliininen uroksen pää. Hyvät etukulmaukset. 
Hyvä selkä. Riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä lantio ja hyvät takakulmaukset. Kauttaaltaan 
hyvät liikkeet. Saisi olla luoksepäästävämpi.

ATTE, uros, JUN-H
Erittäin hyvän tyyppinen voimakas juniori. Hyvä maskuliininen pää. Hyvin kehittynyt 
eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio. Vaikeasti arvosteltavat liikkeet, jotka 
satunnaisesti ovat hyvät. Hyvä karvapeite ja väri. Saisi olla luoksepäästävämpi. 

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI29535/18
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI17885/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI33951/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI25712/19
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI17886/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FIN36213/95


GARANTAIN KIMMEL, narttu, JUN-H
Pienehkö narttu hyvää tyyppiä. Kaunis feminiininen pää. Hieman avoimet etukulmaukset. 
Eturinnan ja rintakehän tulee vielä kehittyä. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio. Riittävät 
takakulmaukset. Hyvä karvapeite. Hyvä väri. Kauttaaltaan erinomaiset liikkeet. Pitää olla 
luoksepäästävämpi.

GARANTAIN KIMMA, narttu, JUN-H
Pieni narttu hyvää tyyppiä. Kaunis feminiininen pää. Hieman avoimet etukulmaukset. 
Riittävästi kehittynyt eturinta ja rintakehä. Hieman jyrkkä lanto. Hyvät takakulmaukset. 
Hyvät, hieman sidotut liikkeet. Hyvä karvapeite, hyvä väri.

GARANTAIN KELMI, uros, JUN-H
Pienehkö uros hyvää tyyppiä. Saisi olla selvempi sukupuolileima. Hyvät etukulmaukset. Hyvä 
selkä. Riittävä rintakehä. Hieman sidotut takaliikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väri. 

GARANTAIN KETKU, uros, JUN-H
Pienehkö uroskoira erittäin hyvää tyyppiä .Toivoisin paremman sukupuolileiman päähän. 
Saisi olla enemmän eturintaa. Riittävä rintakehä. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio, hyvät 
takakulmaukset. Hyvät liikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väri.

MELSGÅRD X. APOLLON, uros, JUN-H
Pienehkö uros hyvää tyyppiä. Maskuliininen pää. Pienet vaaleat silmät. Hieman avoimet 
etukulmaukset. Eturintaa pitää olla enemmän, rintakehä riittävä. Hyvä selkä. Hyvä lantio. 
Hyvä karvapeite. Hyvä väri. Liikkuu sidotulla askeleella takaa ja edestä. 

SVARTÅNAS OLD MOLL, narttu, JUN-H
Hyvätyyppinen pieni narttu. Kaunis feminiininen pää. Hieman avoimet polvikulmaukset. 
Toivoisin enemmän eturintaa, pitkä rintakehä. Hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio. Avoimet 
polvikulmaukset. Toivoisin enemmän askelpituutta. Hyvä karvapeite, hyvä väri.

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI45148/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI45150/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI45152/21
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https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI58252/21


GARANTAIN JADA, narttu, AVO-H
Suurehko narttu hyvää tyyppiä. Kaunis feminiininen pää. Avoimet polvikulmaukset. Toivoisin 
enemmän eturintaa. Hieman lyhyt selkä. Hieman jyrkkä lantio. Riittävät sivuliikkeet, mutta 
ahdas edestä. Hyvä karvapeite, hyvä väritys.

SETT PATROL’S KING OF THE GANG, uros, AVO-H
Pienehkö ja ilmava uros. Toivoisin päähän paremman sukupuolileiman. Hieman avoimet 
etukulmaukset. Toivoisin enemmän eturintaa ja rintakehää. Hieman lyhyt selkä. Hieman 
jyrkkä lantio. Avoimet polvikulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väri.

ÖSTKYSTEN’S LH TIM, uros, AVO-HYL
Sopiva koko, hyvää tyyppiä. Hyvä pää, hieman avoimet silmät. Hyvät etukulmaukset. Hyvin 
kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hieman lyhyt lantio. Hyvä väri. Saisi olla luoksepäästävämpi. 

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI12712/18
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI29640/20
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI59042/20

