
KEHÄ 1
tanskandoggi: keltainen
TUOMARI: ELENA TROSHINA
 
 
KELTAISET
 
PENNUT,     UROKSET 5-7KK  
 
1. HOPPINGHAM'S EPOWER SLEDGE HAMMER, FI20388/10, om. Pöntinen Satu & 
Kilpeläinen Anitta, Hirvensalmi
7 kk, hampaat ok, kiveksiä kaksi. Hyvin kehittynyt. Ikäisekseen hyvä sukupuolileima. Pää 
on hyvä pituudeltaan. Oikeanlaiset linjat. Hyvä tilavuinen kuono. Hyvin asettuneet ja 
hyvänväriset silmät. Hyvin poskenmyötäiset korvat. Keskipitkä kaula, korkealle kiinnittynyt. 
Hieman kupera ylälinja liikkeessä. Hieman viisto lantio. Hyvin kehittynyt rintakehä. Liikkeet 
riittävän vapaat. Polvet hieman lähentyneet. Hyvä syvä väri. Vahvapiirtoinen maski. Hyvin 
esitetty.
3KP
 
2. HOPPINGHAM'S EPWR MILLING MACHINE, FI20389/10, om. Hirvi Tanja & Joni, 
Nousiainen
hyvin kehittynyt ikäisekseen. erinomainen luusto. hyvät mittasuhteet & koko. hyvä 
sukupuolityyppi. pää iso, hyvä linjoiltaan. kuivat hyvin asettuneet silmät. kaunis huuliprofiili. 
hyvin asettunut keskipitkä kuiva kaula. hyvin kehittynyt rintakehä. hyvät etu & 
takakulmaukset. riittävän vapaat liikkeet. hieman heittää ranteita, liikkeessä kapeahko 
takaraajojen asento. hyvä syvä väri kirkkaan maskin kanssa.
2KP
 
3. LIEBE DOGGEN NIGHT WISH, FI31220/10, om. Hänninen Sanna & Rantavuoti Raili, 
Paimio
6kk, hampaat ok, kivekset ok. hyvän kokoinen. hyvin kehittynyt ikäisekseen. hyvässä 
kunnossa. oikeanlainen sukupuolityyppi. pitkä pää. hieman takaviisto kallo, jonka takia ei 
ihan samansuuntaiset päänlinjat. kuono pitkä & hyvän tilavuinen. hyvät väriltään & hyvin 
asettuneet silmät. korkealle kiinnittyneet poskimyötäiset korvat. hyvin asettunut kuiva pitkä 
kaula. hieman kapea rintakehä. kehittyneempi säkä on toivottava. hieman kupera lanne. 
hieman viisto lantio. hieman löysä kyynärpää. liikkeet riittävän vapaat. liikkeessä kintereet 
lähekkäin.
4KP
 
4. LOVE-DANE'S GREAT SOUND, FI30944/10, om. Lähteenmäki Merja & Rantavuoti 
Raili, Aura
5kk, hampaat vaihdossa, purenta ok, kivekset kaksi. hyvä luusto. hyvin kehittynyt 
ikäisekseen. hyvässä kunnossa. isokokoinen pää, hyvä pituudeltaan. tilava kuono. hyvin 
asettuneet oikeanväriset silmät. oikein poskenmyötäiset korvat. keskipitkä hyvin asettunut 
kaula, löysän nahan kanssa. hyvin ikäisekseen kehittynyt rintakehä. hyvät kulmaukset. 
hieman suora olkavarsi. hyvät liikkeet, hyvä työntö. liikkeessä selkä elää vielä.
1KP, VSP-PENTU
 
PENNUT, NARTUT 5-7KK



5. HOPPINGHAM'S TALKING POINT TO GSM, FI20390/10, om. Pihlajamäki Tiina & 
Kilpeläinen Anitta
hampaat ok. elegantti. tyypiltään kuiva. kaunis narttu. pitkä kuiva oikea linjoiltaan & 
mittasuhteiltaan pää. hyvän väriset ja hyvin asettuneet silmät. pitkä, kuiva, hyvin kehittynyt 
kaula. hyvä ylälinja & lantio. hyvät etukulmaukset. rintakehä on hyvän tilavuinen & 
kehittynyt eturinta.
1KP, ROP-PENTU, BIS-1-PENTU
 

UROKSET JUNIORILUOKKA
 
6. CATAPHA'S GOLD DRAGON, FI48207/09, om. Toivonen Taina, Urajärvi
14kk, kuiva tyypiltään. elegantti. riittävä kunto. kuiva pää. hieman pienehkö kuono. hyvät 
päänlinjat. erinomainen kuiva hyvin kiinnittynyt & asettunut kaula. hyvin muodostunut säkä. 
hyvä ylälinja & lantio. rintakehä on hyvänpituinen. riittävän tilava, toivoisi kehittyneemmän 
eturinnan. hieman avoimet etukulmaukset. hyvät takaa. hyvä väri. vahvavärinen hyvä 
maski. toivoisin enemmän tilavuutta ja paremman kunnon ikäisekseen. hyvät liikkeet.
4-
 
7. CHIC CARELIA'S FRIENDLY FACE, FI53166/09, om. Pyykkö Hanna, Pankakoski
isokokoinen. erinomainen luusto. hyvä koko. hyvin kehittynyt ikäisekseen. miehekäs uros. 
iso pää. hyvä huuliprofiili. hyvän tilavuinen kuono. oikeanlaiset päänlinjat & mittasuhteet. 
hyvin asettunut & kiinnittynyt kaula. erinomainen säkä & ylälinja. hyvä lantio. rintakehä 
hyvin kehittynyt ikäisekseen. hyvät kulmaukset edestä & takaa. liikkeet vapaat. selkä 
hieman elävä.
2KP
 
8. CROWBAY'S KING OF WINDS, FI42260/09, om. Valtonen Kristiina, Sahrajärvi
14kk. kivekset ok, alaleuassa oikealta etuhammas ei rivissä. kookas miehekäs. pää on 
hyvä pituudeltaan & mittasuhteiltaan. hyvä otsapenger. hyvä huuliprofiili. hyvän väriset 
silmät, oikein asettuneet. hyvin kiinnittynyt & hyvän pituinen kaula. toivoisin 
kehittyneemmän sään. hyvä ylälinja. hyvä lantio. rintakehä tilava & hyvin kehittynyt 
ikäisekseen. hyvät kulmaukset edestä, takaa toivoisin paremman polvikulmauksen. 
hieman liian viisto välikämmen. liikkeet vapaat. liikkeessä hieman kääntää etukäpälät 
sisään. kantaa hieman korkealla hännän.
1KP, VPU-3
 
9. CROWBAY'S TO BE A WIND, FI42265/09, om. Aronen Saila & Heikkilä Veronica, Uro
14kk. korkea, eleganttirakenteinen. kaunis puhdaslinjainen pää. poskimyötäiset korvat. 
erinomainen kuiva korkealle kiinnittynyt kaula. hyvin muodostunut säkä. hyvä ylälinja & 
lantio. hyvin kehittynyt rintakehä. ikäisekseen hyvät kulmaukset edestä & takaa. liikkeet 
vapaat & leveät. liikkeessä kantaa korkealla hännän, kääntää hieman sisään etukäpälät. 
hyvä väri. erinomainen esittäminen.
3KP
 
11. RED RUBLEV RENDEZ-VOUS, FI59431/09, om. Haavisto Soile & Lilja Hanna, 
Numminen
10kk. 1 alaetuhammas ei saksipurennassa. p1 puuttuu alhaalta. kivekset ok. erittäin 
korkea, kookas. pitkä pää, hyvä linjainen & mittasuhteinen. poskimyötäiset korvat. oikea 
ilme. hyvän pituinen / tilavuinen kuono. kuiva pitkä kaula. hyvin kehittynyt säkä. hyvä 



ylälinja. hieman luisu lantio. rintakehä riittävän kehittynyt ikäisekseen. hieman ulospäin 
kääntyneet etukäpälät. riittävän vapaat liikkeet. liikkeessä hieman ahdas takaa. kovassa 
kehitysvaiheessa oleva uros.

 
UROKSET NUORTENLUOKKA
 
12.  GRANDMAN'S HEY C'MON, FI 18067/09, om. Valonen Kati & Kahramo-Laurovuori 
Marja, Harjumaa
POIS
 
13. GREAT HILLMAN'S DAKOTA, FI16578/10, om. Keto Pihla
etuhampaat hieman kuluneet. kellastuneet hampaat. 22kk. suuri, kookas. erinomainen 
luusto. urosmainen. erinomainen kunto. kirkas väritys. syvänvärinen maski. erinomainen 
pitkä & linjainen pää. tilava kuono. erinomaisesti kiinnittynyt kuiva pitkä kaula. erinomainen 
ylälinja & lantio. erittäin hyvin kehittynyt rintakehä. hieman lähekäin asettuneet kyynärpäät. 
hyvät kulmaukset edestä, erinomaiset takaa. erinomaisesti kehittynyt lihaksisto. 
erinomainen esittäminen. liikkeet vapaat. hyvä työntö. liikkeessä hieman löysät polvet.
1KP. VPU-2
 
10. GENEDDA IURE PROPRIO, FI37468/08, om. Rynö Jenna & Sami, Lavia
2v. pienehkö. tiiviit mittasuhteet. pää on puhdaslinjainen, hyvän pituinen. toivoisin 
enemmän täytettä silmien alle. hyvä maski. hieman löysä kaulanahka. hyvin kiinnittynyt 
kaula. hyvin kehittynyt sä. hyvä ylälinja. rintakehässä hyvä ylälinja, toivoisin tilavamman. 
hyvä kulmaukset edestä, toivoisin paremman polvikulmauksen. liian vapaat kyynärpäät. 
vapaat liikkeet, energiset. hyvä työntö. lyhyehkö häntä, liian korkealla kannettu liikkeessä.
 
UROKSET AVOINLUOKKA
 
14. EDENDANE'S HAGBARD, FI41170/08, om. Saarinen & Salmi-Aalto & Mahkonen, 
Lahti
kivekset ok. hampaat: pienet kuluneet etuhampaat. iso, massiivinen. hyvässä kunnossaa. 
pää hyvänpituinen. hyvän tilavuinen kuono. päänlinjat hyvät. liian (voimakas) ilmeinen 
otsauurre. hyvin kehittynyt hieman löysänahkainen kaula. hyvin kehittynyt säkä. vahva 
ylälinja. rintakehä hyvin kehittynyt. liian kapea-asentoiset eturaajat. hyvät kulmaukset 
edestä, hieman lyhyt olkavarsi. hyvät kulmaukset takaa, mutta reisiluu lyhyehkö. liikkeet 
riittävän vapaat. hieman lyhyt askel.
 
15. EDENDANE'S JOLLY ROGER, FIN32928/07, om. Valtonen Kristiina, Sahrajärvi
POIS
 
16. EDENDANE'S MERRY-GO-ROUND, FI14446/06, om. Hänninen Johanna, Ilmajoki
POIS
 
17. EURO POWER BOB THE BUILDER, FIN17132/07, om. Vähämäki Mari & Paloneva 
Kalle, Ähtäri



2,5v. kookas. urosmainen. erinomainen sukupuolileima. kookas hyvälinjainen pää. hyvä 
otsapenger. hyvän väriset & asettuneet silmät. kaunis huuliprofiili. kaula on hyvin 
kiinnittynyt&pituinen. säkä on hyvin kehittynyt. nahkapoimuja sään päällä. hyvä ylälinja & 
lantio. rintakehä hyvin kehittynyt & tilava. kulmaukset: hieman lyhyehkö olkavarsi & hieman 
pystysuora. hyvät takaa. lyhyehkö reisiluu. liikkeessä löysähköt takaliikkeet ja kintereet 
hieman lähekkäin.
 
18. EURO POWER BORA BORA, FI17133/07, om. Kallonen Sini, Ojakkala
hyvät hampaat. 3,5v. miehekäs, hyvä sukupu0lileima. hyvät mittasuhteet.. hyvän pituinen 
pää. tilava kuono. hyvä huuliprofiili. erinomainen maski. vahva keskipitkä kaula, hyvin 
asettunut. tiivis selkä. hyvä lantio. hyvin kehittynyt rintakehä. vahva eturinta. hyvät 
kulmaukset, mutta lyhyehkö olkavarsi & pitkä hyvä lapaluu. vapaat liikkeet.
3-
 
19. EURO POWER BOY TOY, FI17131/07, om. Korhonen Kati-Maija, Siuntio
kivekset ok. erittäin pienet etuhampaat, purenta rajalla. voimakas. kompakti. hyvä 
sukupuolileima. hyvä syvä väri. hyvin värittynyt maski. pää urosmainen, massiivinen, hyvä 
ilme & väri silmissä. hyvät linjat päässä & mittasuhteet. hieman liian ilmeinen otsauurre. 
vahva kaula. hyvin kiinnittynyt keskipitkä. säkä "overloaded". hyvä ylälinja. hyvät 
kulmaukset edessä. lyhyehkö olkavarsi. lyhyehkö reisiluu. toivoisin paremman 
polvikulman. liikkeet vapaat. liikkeessä etukäpälät kääntyvät hieman sisään. mainio 
esittäminen.
 
20. GRANDMAN'S LUCA JR, FIN46881/04, om. Salonen Marika, Tikkakoski
melkein 6v. keskikokoinen. hyvä kunto. pää: pitkä, erinomaiset linjat. hyvä tilava kuono. 
kaunis huuli. hyvin asettuneet oikeankokoiset silmät. erinomaisesti kiinnittynyt kaula. 
vahva selkä. hyvä lantio. hyvin kehittynyt rintakehä. erinomainen eturinta. hyvät 
etu&takakulmaukset. vapaat liikkeet.
1KP, VPU-1, VSP, BIS-1-VSP
 
21. LOVE-DANE'S ÅTHELLO, FIN47616/05, om. Keto Pihla
5v. kuluneet etuhampaat. kompakti. vahva syvä väri. pitkä kaunis tilava pää. hyvän 
sävyiset silmät. erinomainen kuono. hieman poimuja säässä. hyvä kompakti selkä. hieman 
viisto lyhyehkö lantio. hyvin kehittynyt rintakehä. liikkeet energiset. hyvä työntö. 
länkisääret.
4-
 
22. LOVE-DANE'S ÖKY-VIP, FIN22763/06, om. Lähteenmäki Merja & Rantavuoti Raili, 
Aura
4v. erittäin kuluneet hampaat. purenta ok. kookas. korkea, vahvarakenteinen uros. kaunis 
pitkä pää. tilava kuono. kauniit huulet. hyvät päänlinjat. hyvin kiinnittynyt pitkä kuiva kaula. 
hyvä ylälinja & lantio. hyvin kehittynyt rintakehä. hyvät kulmaukset. kapeahko eturaajojen 
asento. hyvät liikkeet.
2KP, VPU-4
 
UROKSET SENIORILUOKKA
 
23. LOVE-DANE'S XMAS DUKE, FIN20243/04, om. Hänninen Sanna & Lehtimäki Janne, 
Paimio



korkea. hyvässä kunnossa. pää keskipitkä runkoon nähden. hyvä otsapenger. hyvät 
pänlinjat. kaula hyvin kiinnittynyt. hyvä ylälinja. luisu lantio. alaskiinnittynyt häntä. hyvin 
kehittynyt rintakehä. lyhyehkö olkavarsi. kapeahko asento edestä. toivoisin paremman 
polvikulmauksen. liikkeet riittävän vapaat.
1KP
 
NARTUT JUNIORILUOKKA
 
24. EDENDANE'S RUNAWAY BRIDE, FI48908/09, om. Saarinen Leena, Lahti
kookas, elegantti. kaunis kuiva pää, hyvänpituinen & linjat. hyvä väritys. kaula pitkä & 
kuiva, hyvin asettunut. ilmeikäs säkä. hyvä ylälinja & lantio. suorahko olkavarsi. kapeahko 
eturaajojen asento. hyvät takakulmaukset. liikkeet epätasaiset. liikkeessä löysähkö 
kyynärpää & sisäänkääntynyt polvi.
2KP
 
25. EURO POWER CICCIOLINA, FI53356/09, om. Korhonen Kati-Maija, Siuntio
kookas elegantti. narttumainen, kuiva pitkä pä. hyvät mittasuhteet. kuiva pitkä kaula. hyvä 
ylälinja. hyvät etu & takakulmaukset. rintakehä ikäisekseen kehittynyt. liikkeessä lyhyehkö 
etuaskel & hyvä työntö takaa.
1KP
 
26. RED RUBLEV RUBY STRIDERCINALTA, FI59431/09, om. Mykkänen Laura & Lilja 
Hanna, Espoo
elegantti, kuiva. kaunis narttumainen kuiva pää. erittäin kaunis pää. hyvin ikäisekseen 
kehittynyt rintakehä. hieman viisto lantio. lyhyt olkavarsi. hyvät kulmaukset takaa. liikkeet 
töpötävät & jäykät. liikkeessä hieman kupera lanne.
3-
 
NARTUT NUORTENLUOKKA
 
27. RED RUBLEV TANGO, FI10102/09, om. Lilja Hanna & Haansuu Kirsi, Porvoo
hyvän kokoinen. kaunis väritys. hyvän pituinen pää. hyvän tilavuinen kuono. sivuiltaan 
pyöreähkö kallo. hyvin kiinnittynyt kaula. toivoisin enemmän kaarevuutta. hyvin kehittynyt 
rintakehä. tilavuinen, hieman viisto lantio. liikkeessä etukäpälät kääntyvät sisään & takaa 
hieman länkisääri.
1-
 
NARTUT AVOINLUOKKA
 
28. ALL ABOUT THE DAISY CHAIN, FIN39796/07, om. Ahonen Miikka, Viiala
keskikokoinen. elegantti. kaunis hyväprofiilinen narttu. kuiva naisellinen oikea 
mittasuhteinen narttu. hyvä pituinen & tilavuinen kuono. erinomainen kuiva hyvin asettunut 
kaula. hyvä säkä. painunut ylälinja. hyvä lantio. erittäin tilava rintakehä hyvän eturinnan 
kanssa. hyvät kulmaukset edestä & takaa. liikkeet vapaat. hyvä työntö. liikkeessä 
etukäpälät kääntyvät sisään. pehmeähkö selkä liikkeessä.
2KP, VPN-3

29. CHIC CARELIA'S DEBORAH, FIN41624/08, om. Salmi-Aalto Teija & Hänninen 
Johanna, Ilmajoki
POIS



 
30. EDENDANE'S PIRATE'S GOLD, FIN32929/07, om. Salmi-Aalto Teija & Raitio Ulla, 
Järvenpää
elegantti narttu. hyvä kunto. kirkas väri. hyvä maski. pitkä kuiva pää. hyvä kiinntys kaulalla. 
kuiva hyvin kehittynyt säkä. ylälinja seistessä hyvä, liikkeessä pehmeähkö. hyvin kehittynyt 
rintakehä. eturinta hyvä. etu- & takakulmaukset hyvät. vapaat liikkeet. hyvin 
pigmentoituneet ikenet.
3KP, VPN-4
 
31. HERITAGE HILL'S MYLES OF STYLE, FIN59355/08, om. Ahonen Miikka & Jokinen 
Marjut & Salmi-Aalto Teija, Viiala
POIS
 
32. HIGHESTEEM PLEASANT SURPRISE, FIN60680/08, om. Salmi-Aalto Teija, 
Järvenpää
korkea. hyvä väritys. kookas, pitkä pää. hyvä pitkä kuono. hyvä huuliprofiili. hyvin 
asettuneet poskenmyötäiset korvat. hyvin kiinnittynyt hyvän pituinen kaula. kehittynyt säkä. 
hyvä ylälinja. hieman viisto lantio. hyvät kulmaukset edestä & takaa. vapaat liikkeet.
1KP, VPN-2
 

NARTUT SENIORILUOKKA
 
33. LOVE-DANE'S WILD MIDNIGHT, FIN12615/04, om. Utriainen Katja, Lehmo
elegantti. hyvä väritys. syvä maski. erinomainen kunto. hyvän kokoinen & linjainen pää. 
kaunis huuliprofiili. pitkä kuiva kaula. kaunis niskakaari. hyvä rintakehä. hieman 
pehmeähkö ylälinja. hyvät energiset liikkeet.
1KP, VPN-1, ROP, BIS-1
 
NARTUT VEVTERAANILUOKKA
 
34. CUCURBITA VOM ROMANOV, FIN44142/03, om. Lapaplainen Leena, Helsinki
erinomaisessa kunnossa. vahva, voimakas narttu. erittäin kaunis pää. erinomainen 
otsapenger. kaunis huuliprofiili. hyvät pänlinjat. korkealle kiinnittynyt kauniisti karrtuva 
kaula. ylälinja ei ihan suora iän takia. erinomaisesti kehittynyt rintakehä. hieman viisto 
lantio. liikkeessä hyvä työntö & lanne hieman köyristyvä.
1KP, ROP-VETERAANI, BIS-2-VETERAANI
 
KASVATTAJALUOKAT
 
201. EDENDANE'S, om. Salmi-Aalto Teija, Järvenpää
POIS
 
202. EURO POWER, om. Korhonen Kati-Maija, Siuntio
kookkaat. hyvät päät. kaunis väritys. tyypikkäät. hyvä luusto. erittäin tasainen ryhmä.
1KP, ROP-KASVATTAJA, BIS-1-KASVATTAJA
 
203. LOVE DANE'S, om. Rantavuoti Raili, Tornio
tyypilliset päät. hyvät maskit. hyvä luusto. hieman epätasainen ryhmä.



2KP
 
JÄLKELÄISLUOKKA
 
301. EURO POWER BOY TOY, FIN17131/07, om. Korhonen Kati-Maija, Siuntio
jälkeläiset erittäin hyvät laadultaan. kauniit päät. värikkäät maskit. tunnistettava 
jälkeläisistä. hyvä väri.
1KP, ROP-JÄLKELÄISLUOKKA, BIS-1-JÄLKELÄISLUOKKA
 
 Kehä 1.
Tanskandogit: SINISET
TUOMARI: ELENA TROSHINA

UROKSET PENTULUOKKA 7-9KK
 
35. AAPO, FI18010/10, om. Hepomäki Juho & Laine Emma
7kk. kuiva, laihahko kunto. keskiluusto. hyvä koko. pitkä kuono. hieman vaaleahkot silmät. 
korkealle kiinnittyneet korvat. hieman löysät huulet. kuiva alaskiinnittynyt kaula. hyvin 
kehittynyt säkä. tasainen selkä. hieman luisu lantio. kapea rintakehä. hyvät kulmaukset 
edestä, hyvät kulmaukset takaa. energiset liikkeet. liikkeessä lähentää kintereitä.
3-
 
36. OLDSTONE'S DEMON WITH ME, FI17773/10, om. Salo Petra & Tuomo, Pirkkala
keskikokoinen. kuiva. hyvä kunto. pää kuiva & kapea. kuono voisi olla tilavampi. korkea 
kuiva kaula, alaskiinnittynyt, korkealla kannettu. riittävästi kehittynyt rintakehä ikäisekseen. 
luisu lantio. liikkeess heikot takaraajat. hyvänväriset silmät.
4-
 
37. SARADANE'S NONSTOP TURBO, FI16471/10, om. Granberg Martin, Kauniainen
keskikokoinen & luustoinen. hyvä kunto. pää hyvän pituinen. leveä kallo. silmät hyvän 
väriset. pienehkö kuono. kaula keskipitkä. riittävän kehittynyt rintakehä. viisto lantio. 
hieman kupera lanne. liikkeet energiset. liikkeessä lanne myös kupera.
 
38. SIMEON, FI18013/10, om. Vanhanen Katja & Anttila Rauno, Nikkaroinen
7kk, keskikokoinen. vahva pää. hieman leveäkalloinen. hyvätilavuinen kuono. hyvä 
huuliprofiili. hyvä kuiva kaula. ilmeentynyt säkä. ylälinja ikätyypillinen. hyvät etu- & 
takakulmaukset. hieman ulospäivn kääntyneet käpälät.
1KP, VSP-PENTU
 
39. TUOMAS, FI18011/10, om. Manninen Johanna, Jyväskylä
7kk. hyvä formaatti. keskikokoinen. vahva luusto. kaunis pää. tilava kuono. kaunis 
huuliprofiili. hyvin asettuneet korvat. hyvä väritys. hyvin asettunut, hyvänpituinen kaula. 
seistessä tasainen ylälinja. hyvä rintakehä hyvin kehittyneen eturinnan kanssaa. etu & 
takakulmaukset hyvät. liikkeet energiset. liikkeessä kintereet lähekkäin.
2-
 
NARTUT PENTULUOKKA 5-7KK
 



40. BONLE ALICE IN WONDERLAND, FI19828/10, om.Souri Liina & Kauppala Emmi & 
Jukka, Espoo
6kk. hyvin kehittynyt. hyvän kokoinen. hyvä väritys. pitkä pää. hieman kapea kuono. hyvän 
asentoinen kuiva kaula. rintakehä ikätyypillisesti kehittynyt. lanne hieman kupera. hyvä 
lantio. kulmaukset hyviä edestä & takaa. kapeahko eturaajojen asento. liikkeet vapaat. 
liikkeessä kupera lanne.
1KP, PEK 2
 
NARTUT PENTULUOKKA 7-9KK
 
41. DENIM DANES KISS KISS BANG BANG, FI20731/10, om. Nurmi Jonna, Kotka
9kk. korkea. keskiluusto. turkki vaihdossa. pää hyvän kokoinen runkoon nähden. leveähkö 
kallo-osa. kuiva alaskiinnittynyt kaula. kuperahko lanne. viisto lantio. suora 
olkapääkulmaus. hyvät takaa. rintakehä kapea. ei riittävää tilavuutta kyljissä. liikkeet 
vapaita. liikkeessä lanne kupera.
 
42. LHA DANES AURELIA DANEMANIA, FI17179/10, om. Rytinki Marika, Ryttylä
7kk, p1 oikealta puuttuu. kuiva. elegantti. kookas. kaunis pitkä kuiva pää. hieman löysät 
luomet. kaunis huuliprofiili. hyvä kaulan kiinnitys. pitkä kaula. hyvä olkapään kulmaus. 
lyhyehkö lapa. hyvin kehittynyt eturinta. rintakehä ikätyypillinen. hyvät liikkeet, esittäminen 
& luonne.
2KP
 
43. OLDSTONES DEMAY-DEA, FI17770/10, om. Ryyti Satu, Porras
POIS
 
44. RIVERAN ALL BLUE DANEMANIAN, FI14615/10, om. Rytinki Marika, Ryttylä
8kk. hyvä luusto. erinomainen kunto. hyvin kehittynyt ikäisekseen. hyvän kokoinen pää. 
kaunis huuliprofiili. hieman leveä kallo. hyvä kaulan kiinnitys. kaunis niskakaari. 
ilmeentynyt säkä. pehmeähkö ylälinja. rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen. hyvä 
tilavuus. energiset liikkeet. hyvä työntö takaa.
1KP, PEK 1, ROP-PENTU, BIS-3-PENTU
 
45. VALKO, FI18016/10, om. Klemola Anna, Veteli
keskikokoinen & korkuinen. hyvä kunto & väri. pää on runkoon nähden hyvän kokoinen. 
hyvät päänlinjat. tilava kuono. erittäin löysät luomet. silmäluomet kääntyvät sisään. 
keskipitkä kaula, toivoisin kuivemman. toivoisin paremman niskakaaren. tasainen ylälinja. 
hyvä lantio. tilava rintakehä & hyvin kehittynyt eturinta. hyvät kulmaukset. energiset 
liikkeet. 
4-
 
46. VENLA, FI18015/10, om. Maaranen Sari, Mikkeli
7kk, hyvän kokoinen. hyvä väri. turkki vaihdossa. hieman vaaleat silmät. leveähkö kallo. 
hyvä kuono & otsapenger. hyvin asettunut kuiva kaula. rintakehä ikätyypillisesti kehittynyt 
& hyvä eturinta. vahva selkä. hyvät kulmaukset. energiset liikkeet, hieman kinnerahdas 
liikkeessä.
3-
 
UROKSET NUORTENLUOKKA
 



47. BONEL ÖINEN GALAXI, FI16551/09, om. Kareinen Minna & Mukkala Vesa, 
Kihtelysvaara
18kk. korkea. kuiva. vahva. hyvä väri. pää on hyvän kokoinen runkoon nähden. hyvän 
sävyiset silmät. tilava kuono. kaunis huuliprofiili. leveähk kallo. hyvin asettuneet korvat. 
hyvin kiinnittynyt kuiva kaula. korkea säkä. hyvä ylälinja. hieman viisto lantio. hieman 
alaskiinnittynyt häntä. riittävän tilava rintakehä. normaalit kulmaukset edestä ja takaa. 
hyvät vapaat liikkeet. vahvat reisilihakset.
1KP, VPU-2
 
48. GRANDE GREMIN'S ARTHOS, FI17766/09, om. Lahtinen Iina & Jere, Savonlinna
18kk. keskimmäiset etuhampaat purennan ulkopuolella. kookas. hyväluustoinen uros. 
miehekäs pää. hyvän tilavuinen kuono. hieman liian leveä kallo. karva vaihdossa. vahva 
keskipitkä kaula. ilmeentynyt säkä. riittävän kehittynyt rintakehän leveys. suorahko 
olkapää. energiset liikkeet. löysähköt polvet liikkeessä.
2-
 
UROKSET AVOINLUOKKA
 
49. BONEL ZARDOZ, FIN46710/07, om. Souri Liisa & Kauppala Emmi & Jukka, Espoo
kuluneet etuhampaat. elegantti. kuiva. hyvä silmien väri. pitkä kuiva pää. hyvät päänlinjat. 
pitkä kuiva kaula. hyvä säkä & ylälinja. hyvin kehittynyt rintakehä. hyvät kulmaukset. hyvät 
lennokkaat liikkeet.
1KP, VPU-1, VSP, BIS-2-VSP
 
50. BONEL ZIMPSON, FIN46711/07, om. Hänninen Sanna & Lehtimäki Janne, Paimio
raskas. voimakas. erittäin voimakas luusto. pää tilavamman kuonon kanssa. hieman leveä 
kallo-osa. hyvät linjat. keskipitkä kaula. tasainen ylälinja. hieman viisto lantio. energiset 
liikkeet. riittävät kulmaukset.
2KP, VPU-3
 
NARTUT NUORTENLUOKKA
 
51. BONEL ÖINEN KAUNOTAR, FI16549/09, Forsman Marjo, Muurame
18kk. 2 keskimmäistä etuhammasta ei purennassa. kookas. hyvä kunto & muodot. kuiva 
pää. hyvän sävyiset silmät. heikosti kehittyneet silmäkaaret. kuiva hyvin kiinnittynyt kaula. 
hyvä säkä & ylälinja. hieman viisto lantio. hyvät reisilihakset. liikkeet vapaita. käpälät 
kääntyvät sisään liikkeessä.
2KP
 
52. BONEL ÖINEN VALKEUS, FI16550/09, om. Ljungdell Annika & Isabel, Helsinki
hyvin kehittynyt kookas narttu. kuiva yhdensuuntainen pää. hyvän sävyiset silmät. kuiva 
kaula. hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta. hyvät kulmaukset edestä & takaa. hyvin 
kehittynyt lihaksisto. käpälät liikkeessä kääntyvät sisään.
1KP, VPN-3
 
53. PIISTAR FOR MONALISA, FI17841/09, om. Manninen Johanna & Klemola Anna, 
Veteli
kuiva elegantti keskiluustoinen hyvän kokoinen narttu. kuiva pää. hyvän sävyiset silmät. 
kuiva pitkä kaula. korkea säkä. hyvä ylälinja. kapeahko rintakehä. suorahko 



olkapääkulmaus. hyvät kulmaukset takaa. hyvät vapaat liikkeet. hieman viisto lantio. 
liikkeessä kintereet hieman lähekkäin.
3-
 
NARTUT AVOINLUOKKA
 
54. BONEL VICTORIA, FIN46546/05, om. Forsman Marjo, Muurame
hyvin kehittynyt. hyvässä kunnossa. pää hyvän kokoinen hyvien linjojen kera. hyvä silmien 
väri. leveähkö kallo-osa. turkki vaihdossa. kuiva vahva kaula. hyvin kehittynyt säkä. hyvä 
ylälinja. suorahko olkapääkulma. rintakehä hyvin kehittynyt. vahvat reisilihakset. vapaat 
liikkeet.
2KP, VPN-2
 
55. BONEL XARA, FI21090/06, om. Halinen Nadja, Nummela
kuluneet etuhampaat alhaalla. kaunis pitkä pää. hyvä huuliprofiili. tummat silmät. hyvin 
asettuneet korvat. hyvin kiinnittynyt kaula. hyvä kaulalinja. rintakehä hyvän tilavuinen & 
hyvin kehittynyt eturinta. hieman lyhyt häntä. turkki vaihdossa. hyvät kulmaukset. hyvät 
lennokkaat liikkeet. liikkeessä hieman pehmeä selkä.
3KP, VPN-4
 
56. DENIM DANES JUNGLE JULIA, FIN11947/08, om. Markkula Piritta & Ville, Liesjärvi
hyvän kokoinen & kuntoinen. keskiluusto. hyvänpituinen kuiva pää. hyvät linjat. hieman 
vaaleat silmät. kuivat silmäluomet. kuiva hyvin kiinnittynyt kaula. hyvin kehittynyt rintakehä. 
kehittynyt eturinta. hyvä ylälinja. hieman viisto lantio. liikkeessä käpälät kääntyvät sisään.
4KP
 
57. HERDOLF BELRAN KA'LEL, FIN46570/07, om. Tienhaara Vuokko & Hirvi Tanja, 
Nousiainen
pienehköt etuhampaat. hyvän kokoinen. vaiva kunto. pää hyvän pituinen, puhdaslinjainen. 
hyvä otsapenges & huuliprofiili. hyvin kiinnittynyt kaula. tasainen ylälinja. hyvin 
muodostunut rintakehä. hyvät kulmaukset edestä & takaa. vapaati liikkeet. liikkeessä 
etukäpälät kääntyvät hieman sisään.
1KP, VPN-1, ROP, BIS-2
 
58. HERDOLF EDORAN DREY'AUC, FIN46568/07, om. Rautio Tanja & Pauli, Lahti
hyvän kokoinen. erinomainen kunto. pitkä kuiva pää. hyvät päänlinjat. kuivat silmäluomet. 
kaunis kaula kauniin kaaren kanssa. hyvin kehittynyt säkä. kehittynyt rintakehä & eturinta. 
tasainen selkä. hieman viisto lantio. hyvät kulmaukset edestä & takaa. hyvät energiset 
vapaat liikkeet.
 
59. KOZMIC BLUE'S LADY, FIN29669/08, om. Rönnberg Heidi & Hiltunen Marja, Vantaa
keskikokoinen. hyvä  luusto & lantio. hyvänkokoinen pää. hyvä otsapenger. hieman 
köyristynyt kuonoselkä. hyvän sävyiset silmät. hyvin kiinnittynyt kuiva kaula. hyvin 
kehittynyt säkä. rintakehä hyvin tilavuinen. hieman suorahko olkapää. hyvät kulmaukset 
takaa. liikkeessä etukäpälät kääntyvät sisään. kintereet heikohkoja liikkeessä.
 
60. SARADANE'S OT'S OUR LADY, FIN27807/07, om. Skedlund Sanna & Jussi, Ihode
hyvä formaatti. erinomainen kunto & muodot. pää linjoiltaan hyvä & yhdensuuntainen. 
hyvä otsapenger. kaunis huuliprofiili. hyvä kiinnitys. elegantti & kuiva kaula. hyvä ylälinja. 



hieman viisto lantio. hieman viisto välikämmen. hyvät takakulmaukset. etukäpälät 
kääntyvät sisään liikkeessä & länkisäärinen.
 
KASVATTAJALUOKKA
 
204. BONEL, om. Boman Minna & Jouni, Suonenjoki
korkeat. elegantti tyyppi. pitkät kuivat päät. kuivat kaulat. samaa tyyppiä.
1KP, ROP-KASVATTAJA, BIS-2-KASVATTAJA
 
JÄLKELÄISLUOKKA
 
303. BONEL VICTORIA, FIN46546/05, om. Forsman Marjo, Muurame
tyylikkäät, hyvä rakenne. kuivat silmäluomet. hyvin asettuneet raajat. hyvä ylälinja. hyvät 
liikkeet. kallojen tulisi olla kapeammat ja puhdaslinjaisemmat.
1KP, ROP-JÄLKELÄISLUOKKA, BIS-3-JÄLKELÄISLUOKKA
 
304. BONEL ZIMPSON, FIN46711/07, om. Hänninen Sanna & Lehtimäki Janne, Paimio
voimakkaaat, vahvaluustoinset. hyvät tilavat rintakehät. hyvät tilavat kuonot. hyvä 
huuliprofiili. erittäin löysät silmäluomet.
3KP
 
305. HERDOLF EDORAN DREY'AUC, FIN46568/07, om. Rautio Tanja & Pauli, Lahti
tilavammat kuonot. vahva luusto. hyvät rintakehät. hyvät eturinnat. löysät silmäluomet. 
hieman lähentyneet kintereet.
2KP

Kehä 2
Tanskandoggi, tiikerijuovaiset
Tuomari: Ekaterina Ivanona, Venäjä

UROKSET Junioriluokka 9 - 15 kk

61. Catapha’s Gold Diablo FI48205/09 om. Kaskinen Erja Helsinki
Poissa

UROKSET Nuortenluokka 15 - 24 kk

62. Aldo Nuo Grazuciu FI19969/09 om. Vähämäki Mari & Paloneva Kalle, Ähtäri
Normaali purenta. Hampaat ok. Kaunis uros, kuiva ja vahva tyyppi. Rodunomainen pää, 
hieman pyöreä otsa. Oikein asettuneet korvat, vahva pitkä kaula, hyvin asettunut. Riittävän 
selkeä säkä. Vahva ylälinja. Liikkeessä hieman pehmeä ylälinja. Syvä, koiran iälle 
tyypillinen rinta. Riittämättömät takakulmaukset, vapaat liikkeet.
1KP, VPU2 

63. LVJV-10 Goldgirls Out Of My Way FI37927/09 om.Niemelä Mari & Tero, Mäntsälä



Tasapurenta, hyväksyttävän rajalla. Kaunis uros. Hyvät pään linjat, hieman leveä kallo-
osa. Pitlä, kuiva kaula, selkeä säkä, vahva selän linja. Syvä, riittävän leveä rintakehä. 
Hyvät, kevyet liikkeet.
2

64. Leonida la Cala del Leone FI54214/09 om. Tikkanen Milla,Kiuruvesi
Poissa

UROKSET Avoinluokka 2 - 6 vuotta

65. Chic Carelia’s Camelot FIN49317/07 om. Korvensyrjä Anja, Vaskio
Poissa

66. EE JV-09 Don de Soi Des Petites Verniéres FI34611/09 om. Ripatti Hanna, Lehmo
Purenta ja hampaat ok. Tiikerijuovikas uros, voimakas ruumiinrakenne. Hyvänlinjainen 
pää. Hieman laskeutuneet silmien alusta. Hyvä, riittävän pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Hieman 
laskeutuva selkälinja. Syvä rintakehä. Riittävät takakulmaukset. Liikkeet kevyeet ja vapaat. 
Selässä hieman pehmeyttä koiran liikkuessa. 
1KP, VPU1, VSP 

67. Great Masters Macho Manolito FIN35820/06 om. Tuunanen Eveliina, Punkaharju
Korkea, hyvänkokoinen tiikeriuros. Kuiva ruumiinrakenne. Pitkä kaula, selkeä säkä. Suora 
ylälinja. Suorahko, lyhyehkö olkavarsi. Korkeahko rinnan linja. Liikkeessä takakulmaukset 
hieman ahtaat. Häntä ei ulotu kintereeseen ja liikkeessä häntä nousee hieman liian 
korkealle. 
3

68. FI MVA Red Rublev Woodoo FIN44276/05  om. Mykkänen Laura, Espoo
Pyrenta hyväksyttävän rajalla. Hampaat ok. Tiivis ruumiinrakenne. Pää tyypillinen, hieman 
karkea. Riittävän pitkä, vahva kaula. Hyvin erottuva säkä. Hieman pitkä lanneosa. Hyvin 
kehittynyt  lihaksisto; vahva. Laaja ja tilava hyvä rinta. Hieman suorat takakulmaukset. 
Hieman kinnerahdas. Toivoisin vapaamman käytöksen kehässä. 
2KP, VPU3

UROKSET Veteraaniluokka yli 8 vuotta

69.Edendane’s Shere Khan FIN17295/01 om. Karjalainen Kristiina, Järvenpää
Poissa

Nartut JUNIORILUOKKA 9 - 15 kk

70. Ingnatius Amelié FI52175/09 om. Jokinen Lassi & Salo Alex, Ryttylä
Purenta ja hampaat ok. Elegantti narttu, tiikeri. Melko suuri valkoinen merkki rinnassa. 
Kapea kaunis, oikealinjainen nartun pää. Kauniit, oikealinjaiset huulet. Otsapenger hieman 
vähäinen. Pitkä, oikein asettunut kaula. Erittäin selkeä säkä. Vahva ylälinja. Hieman alas 
laskeva selkälinja. Hyvät kulmaukset. Hyvät, keveät liikkeet. 
1KP, JUK1

Nartut NUORTENLUOKKA 15 - 12 kk



71. Goldgirls One For Me FI37930/09 om. Lappalainen Leena, Helsinki
Purenta, hampaat ok. Vahvarakenteinen narttu. Pää tyypillinen, hieman leveä kallo-osa. 
Riittävän pitkä kaula. Heikko säkä. Pitkähkö lanneosa. Rinta - hyvä ja leveä. Hieman suora 
olkavarsi. Liikkeessä selässä takakorkeutta. Liikkeet vapaat. 
1KP, NUK1

Nartut avoinluokka 2- 6 vuotta

72. Bon Voyage FIN34840/08 om. Ikäheimonen Tiia, Heinävesi
POISSA

73. Catapha’s Gold Chakira FI52594/08 om. Puolakka Marika, Kotka
Tiikerinarttu, feminiininen. Päänlinjat hyvät, tasapainoiset. hieman alas laskeutuneet 
silmäluomet. Pitkä, korkealle asettunut kaula. Hyvin selkeä säkä. Tukeva, hyvä rinta, 
riittävän syvä. Hyvät takakulmaukset. Hyvät kevyet liikkeet. 
2KP, VPN4

74. Daneplanet Cinnamon Dream FIN15552/08 om. Mäntynen Hanna & Kolehmainen 
Marko, Juva
Neliömäinen tiikerinarttu. Tyypillinen pää. Otsapenger kehittymätön. Silmät lähellä 
toisiaan. Vahva kaula. Kehittymätön säkä. Lanneosa hieman alaslaskeva. Lyhyt, 
alaskiinittynyt lantio. Riittämättömät takakulmaukset. Sidotut liikkeet. 
-

75. FI SE LV EE LT MVA EEV-09 LTV LVV -10 Euro Power Big Love
FIN17136/07 om. Nieminen Hanna, Vantaa
Vaalea tiikerinarttu, oikean mallinen. Pään linjat oikeat, hieman raskas kallo-osa. Vahva, 
pitkä kaula. Riittävä säkä. Suora, luja ylälinja. Hieman viisto lanne. Tilava, syvä rintakehä. 
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkeet kevyet ja vapaat. 
-
 
76. JMV PMJV BALTJV-09 LTJV LVJV-10 MayDay Univers FI35494/09 om. Korhonen 
Kati-Maija, Siuntio
Tumma tiikerinarttu. Vaalea merkki rinnassa. Vahva, hieman karkearakenteinen. Kaunis 
pää, hyvät, oikeat pään linjat. Selkeä otsapenger. Tummat, riittävän kuivat silmät. Kaula on 
hieman lyhyt. Säkä voisi olla selkeämpi. Suora, luja ylälinja. Syvä ja leveä rinta. Hieman 
lyhyt lantio häiritsee. Liikkeet kevyet ja vapaat. 
4KP, VPN2

FI MVA Red Rublev Sade FIN44549/06, om. Majuri Mia & Lilja Hanna, Asikkala
Elegantti narttu jolla kaunis feminiininen pää. Oikein asettuneet korvat. Kuivat silmät. 
Hieman lyhyt kaula, riittävä säkä. Pitkähkö lanneosa. Luja, leveä lanneosa. Hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Rinta syvä ja leveä. Vapaat ja kevyeet liikkeet.
1KP, VPN1, ROP

FI MVA Red Rublev Walkyria FIN44273/05 om. Majuri Mia & Lilja Hanna, Asikkala
Tiikerinarttu, hyvän mallinen. Säännöllinen, feminiininen pää. Hieman erottuvat posket. 
Riittävä pitkä kaula. Riittävä säkä. Hieman pitkä lanneosa. Hieman korkea rinta. Hieman 
suora ja lyhyt olkavarsi. Liikkeet riittävän vapaat. 
3KP, VPN3



Nartut VETERAANILUOKKA yli 8 vuotta

FI MVA Helisain Scarlet FIN16852/02 om. Majuri Mia, Asikkala
Purenta ok, -P1. Hyvänkokoinen, korkea tiikerinarttu. Oikeanmallinen. Oikeanlinjainen pää, 
toivoisin runsaammat huulet. Hieman niukka otsapenger. Pitkä, vahva kaula. Riittävä säkä. 
Suora ylälinja. Luja, hieman luisu lanneosa.  Hieman liian matala rinta. Suorahko, lyhyehkö 
olkavarsi. 8,5v. Hieman ahtaat takaliikkeet. 
1KP, ROP VET

Jälkeläisluokka

302. FI MVA Helisain Scarlet FIN16852/02 om. Majuri Mia, Asikkala
Samantyyppisiä. Tyyppi välittynyt jälkeläisille. Hyvät liikkeet. Rodunomaiset tyypit. 
Toivottavasti kasvatustyö jatkuu yhtä onnistuneena.
1KP, ROP JÄLK

Kehä 2
Tanskandoggi, musta
Tuomari: Ekaterina Ivanona, Venäjä

UROKSET Pentuluokka 5-7 kk

Hoppingham’s Winning Guy In A Tux FI29037/10 om. Hynninen Annika & Kilpeläinen 
Anitta, Kemiö
Mantteliuros, valkea merkki selässä. Purenta ja hampaat ok. Pää kesken kehityksen, 
hyvät, tasaiset linjat. Vaatimaton otsapenger. Kuivat silmät. Oikein asettuneet korvat. 
Hieman epätarkka huulikulma. Riittävän pitkä kaula. Hieman neliömäinen. Suora ylälinja. 
Heikohko säkä. Luisu lantio. Rinta riittävän kehittynyt ikään nähden. Hyvä, vahva luusto. 
Lyhyehkö olkavarsi. Hyvät liikkeet. 
1KP, VSP PENTU

Urokset pentuluokka 7-9 kk

81. Saradane’s Number One Turbo FI16472/10 om. Jokela Päivi & Wahlstein Markus, 
Mäntyharju
Purenta ja hampaat ok. Musta urospentu. Pää kesken kehityksen. Tummat, kuivat, 
kaukana toisistaan sijoittuvat silmät. Otsapenger vaatimaton. Luja, pitkä kaula. 
Kehittymätön säkä. Ylälinja riittävän tasainen. Lantio-osa leveä. Rintakehä riittävän  syvä 
ja leveä. Liikkeessä häntä korkealla kannettu. Liikkeet hieman takaa sidotut. Etujalat 
ulospäin kääntyneet. 
1KP, PUP2

Nartut pentuluokka 5 - 7 kk



82. Hoppingham’s Rhythm In A Tuxedo FI29038/10 om. Kilpeläinen Anitta, Pori
Kaunis manttelinarttu. Hyvänmallinen, hyväluustoinen, vahvarakenteinen. Selässä 
valkoinen merkki. Pitkä, korkealle asettunut kaula. Riittävän selkeä säkä. Suora ylälinja. 
Hieman luisu lantio. Rinta syvä, leveä. Hyvät taka- ja etukulmaukset. Hyvät kevyet liikkeet.
1 KP, ROP-PENTU

Urokset nuortenluokka 15 - 24 kk

83. Dinastiya Leksa Efim FI22724/09 om. Heikkinen Anna & Salonen Marika, Tikkakoski
Korkea, musta uros. Vahvarakenteinen ja hyväluustoinen. Tyypillinen pää, hyvä 
huultenkaari. Otsapenger syvällä sijaitseva. Kuivat, tummat silmät. Oikein asettuneet 
korvat. Pitkä vahva kaula. Selkeä säkä. Suora ylälinja. Luja, hieman luisu lantio. Rinta: 
syvä ja leveä. Hieman uloskiertyneet eturaajat. Hieman lyhyt sääri. Hieman pidättyväiset 
liikkeet. 
NUO1 KP, VPU1, VSP

84. Heksutasubody’s Absolut FIN55353/08 om. Lindroos Nina & Koponen Mervi, Loppi
POISSA

85. Heksutasubody’s Akhilleus FIN55347/08 om. Kukkasmäki Jenni, Kurikka
Korkearaajainen, musta uros. Rodunomainen pää, hieman karkea kallo. Hieman epäselvä 
huulilinja. Otsapenger vaatimaton. Tummat, kuivat silmät. Alas kiinnittynyt , riittävän pitkä 
kaula. Vaatimaton säkä. Suora ylälinja. Luisu lantio. Suorat etu- ja takakulmaukset. 
Hieman sidotut takaliikkeet. 
-
 
86. EE LT LV JMVA BALT JMVA Jättiläisen Vipunen FIN56911/08 om. Sjöstedt Anna, 
Espoo
Purenta ok. Hyvänkokoinen musta uros. Hieman raskas pää. Lyhyehkö kuono. 
Rikkonainen huulilinja. Hieman leveä kaula. Selkeä säkä. Pitkähkö lanneosa. luisuhko 
lantio. Kapeahko rinta. Hieman suora olkavarsi. Takaliikkeet sidotut. Kantaa liikkeessä 
häntäänsä korkealla. 
NUO2

87. King Ozzy For Oldstone’s Balao PKRII-98578 om. Salo Petra& Tuomo & Ryyti Satu, 
Pirkkala
POISSA

88. Ravendane Game On FI33259/09 om. Manninen Johanna & Purolinna-Ahvenainen 
Merja, Jyväskylä
Suuri, mantteliuros. Raskaahko rakenne. Kallo-osa leveä. Vaatimaton otsapenger. 
“kosteat” silmät. Rikkonainen huulilinja. Vahva, pitkä kaula. Riittävä säkä. Vahva, pitkä 
selkäosa. Luisu lantio. Rinta syvä ja leveä. Riittämättömät takakulmaukset. Riittävän 
vapaat liikkeet. 
NUO4

89. Wysiwyg’s Patriot Black Star FI35277/09 om. Aalto Tiina & Tuominen Mikko, 
Hämeenlinna
Suuri, musta uros. Vahvarakenteinen. Hieno musta, kiiltävä väri. Suuri, raskaanoloinen 
pää. Silmiinpistävät posket. Luisuhko otsalinja. Vahva ja pitkä niska. Selkeä säkä. vahva, 



luja selkä. Luisu lanne. Rintakehä riittävän kehittynyt. Suorahkot etu- ja takakulmaukset. 
Riittävän vapaa liike. 
NUO3
 
Urokset avoinluokka 2 - 6 vuotta

90. FI EE MVA Danemanian Odysseus FIN48381/05 om. Lindroos Nina, Loppi
Vahvarakenteinen. Kallo-osa leveähkö. Hieman lyhyt kuono. Vaatimaton otsapenger. 
Hieman rikkonainen huulilinja. Kuivat, vaaleahkot silmät. Vahva, pitkä kaula. Riittävä säkä. 
Pitkä lanneosa. Hieman luisu lantio. Häntä ei ylety kintereeseen. Leveä ja syvä rintakehä. 
Hieman uloskiertyneet kyynärpäät. Hieman suorat takakulmaukset. Hyvät liikkeet. 
2KP, AVO2, VPU4

91. Danemanian Sunking FIN32760/08 om. Rytinki Marika & Kuronen Johanna, Ryttylä
Tasapurenta. Musta uros valkoisin merkein kaulassa ja rinnassa. Epäselvät pään linjat. 
Vaaleahkot kuivat silmät. Riittävän pitkä kaula. Heikko säkä. suora, luja ylälinja. Rintakehä 
ei riittävän syvä ja leveä. Etujalat hieman uloskiertyneet. Pehmeät välikämmenet. 
Riittämättömät kintereet. Liikkeet riittävät. 
AVO4

92. FI MVA Jättiläisen Robust Rocker FIN53237/07 om. Kela Taija & Mikkonen Kari, 
Kekkonen
Purenta ok. Tyypillinen; hieman liian kehittyneet posket. Hyvä huulilinja. Vaaleahkot silmät. 
Lyhyehkö, alas kiinnittynyt kaula. Luja, suora ylälinja. Rinta syvä ja leveä. Hieman löysät 
kyynärpäät. Lyhyehkö reisi. Hyvät liikkeet.
AVO1 KP, VPU3
 
93. Mi’Havana Downsouthjunkin FIN37542/08 om. Korvensyrjä Elina, Piikkiö
POISSA

94. FI MVA Venco V.’t Buitengebeuren FI46075/09 om. Skedlund Sanna & Jussi & 
Käiväräinen Marika, Idohe
Musta, keskikokoinen uros. Rodunomainen pää. Hieman lyhyt kuono. Korostuneet posket. 
Alas kiinnittynyt, riittävän pitkä kaula. Riittävä säkä, Luja ylälinja. Lyhyt, luisu lantio. 
Rintakehä riittävän syvä ja leveä. Lyhyehkö reisi. Liikkeessä selkä köyristyy.
AVO3
 
Urokset senioriluokka 6 - 8 vuotta

95. FI MVA Catapha’s Thunder Bruno FIN30064/04 M B  om. Toivonen Taina & 
Kaskinen Erja,
Helsinki
Purenta ja hampaat ok. Vahvarakenteinen. Rodunomainen pää. Hieman kapea pää. 
Tummat, kuivat silmät. Pitkä kuiva kaula. Hyvä säkä. Hieman pitkämuotoinen lanneosa. 
Luja, vahva selkä. Rinta syvä ja leveä. Hieman löysät kyynärpäät. Liittävän vapaat liikkeet.
SEN2

96. FI EE MVA Jättiläisen Finlandia FIN15128/03 om. Kela Taija & Mikkonen Kari , 
Kekkonen



Purenta ok. Hampaat pienet ja alaleuassa voimakkaasti kuluneet. Vahvarakenteinen 
mantteliuros. Rodunomainen pää, korostuneet posket. Tummat, kuivat silmät. Erottuva 
“huulitasku” Luja kaula, johon toivoisin lisää pituutta. Selkeä säkä. Luja selkä. Hieman 
luisu, vahva lantio. Riittämättömät takakulmaukset. Lyhyehkö sääri. Hieman sidotut 
liikkeet. 
SEN1 ko, VPU2

NARTUT Junioriluokka 9 - 15 kk

97. C’Mon Expected Choice FI17528/10 om. Ekholm-Venäläinen Tanja& Valonen 
Katariina
Musta narttu, oikeanrakenteinen. Hieman hoikassa kunnossa. Kaunis, pitkä, feminiininen 
pää, jossa kauniit huulet. Kuivat ,vaaleahkot silmät. Kaunis, pitkä, kuiva kaula. Selkeä 
pitkä säkä. Hieman luisu lantio. Lyhyehkö olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Liikkeet vapaat 
ja kevyet.
JUN2 KP, VPN2
  
98. Genedda Par Et Impar 52027/09 om. Palander-Hakanen Suvi& Tapio Marjo, Vantaa
POISSA

99. Jättiläisen Zorella FI16080/10 om. Nieminen Kati &Kulonpää Maiju, Metsäkansa
Mantteli narttu, melko matalarakenteinen, mutta hyvänmallinen. Feminiininen, 
hyvänmittainen pää. Toivoisin lisää huulia. Vaaleahkot silmät. Riittävän pitkä kaula. Luja 
ylälinja. Rinta ikään nähden riittävän kehittynyt. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvät 
liikkeet. 
JUN1 kp, VPN3

100. Saradane’s Li’l Myy Danemania FIN57505/09 om. Koponen Mervi & Lassi & Rytinki 
Marika, Kurolanlahti
POISSA

101. Saradane’s Love Is Black FIN57507/09 om. Ahokas Katja & Käiväräinen Marika, 
Espoo
POISSA

Nartut nuortenluokka 15 - 24 kk

102. Brianna FI60005/08 om. Kouhia Birgitta &Valtonen Katariina & Toivonen Maria, 
Pälkäne
Matalahko manttelinarttu. Vahvarakenteinen. Kaunis, pitkä pää, hyvät pään linjat. Hyvät 
huulet. Oikein asettuneet korvat. Hieman lyhyt ja raa’ahko kaula. Riittävä säkä. 
Kehittymätön rintakehä. Lyhyt, hieman luisu lantio. Liikkeessä selkä köyristyy.
NUO2

103. Heksutasubody’s Aalyah FIN55356/08 om. Lindroos Nina & JantunenKatja, Loppi
Tyypillinen, hyvänkokoinen, korostuneet posket. Hieman vaaleat silmät. Hieman 
rikkonainen huulilinja. Toivoisin pidemmän kaulan. Luja ylälinja. Vahva, hieman luisu 
lantio. Hyvät, vapaat liikkeet. 
NUO1



104. Ozaenas Passion Play FIN57947/08 om. Süngülü Marja &Partanen Ilona, Sotkuma
POISSA

Nartut avoinluokka 2 - 6 vuotta

105. Danemanian Rosered Dream FIN32781/08 om. Hänninen Niina, Mikkeli
Purenta, hampaat ok. Keskikokoinen musta narttu. Kevyehkö luusto. Pitkä pää. Oikea-
asentoiset korvat. Kuivat, vaaleahkot silmät. Riittävän pitkä kaula, hieman alas kiinnittynyt. 
Hyvä, luja säkä. Luja ylälinja. Lyhyehkö olkavarsi. Riittävän kehittynyt rinta. Suorahkot 
takakulmaukset. Riittävän vapaat liikkeet. 
AVO2 KP

106. Jättiläisen Pioni FIN38433/07 om. Kela Taija & Mikkonen Kari, Kekkonen
Purenta, hampaat ok. Manttelinarttu, jolla pitkä feminiininen pää. Kuono korostunut (ei 
suorassa linjassa) Lyhyehkö kaula, hyvin asettunut. Luja ylälinja. Rinta syvä ja pitkä. hyvät 
liikkeet. 
AVO1 kp, VPN1, ROP

107. FI MVA Meric’s Chaos’n Coffee v Taro FIN35137/08 om. Wilenius Rita, Ylinen
Korkea, feminiininen narttu. Kaunis, pitkä pää. Kuivat, vaaleahkot silmät. Riittävän pitkä 
kaula. Ylälinjassa lievää kaarevuutta. Lantio lyhyt ja luisu. Häntä alas kiinnittynyt. 
Lyhyehkö ja suorahko olkavarsi. Liikeessä köyristää selkää. 
AVO3 KP, VPN4

108. FI MVA Ozaenas Obsession FIN43215/07 om. Lohela Johanna & Süngülü Marja, 
Ylämylly
Korkea, raskastyyppinen narttu. Pää - kuono hieman kapea. Silmät kosteahkot ja 
vaaleahkot. Riittävä kaulan pituus. Luja ylälinja. Pitkä lanneosa. Pienehkö rinta. Hyvät 
liikkeet. 
AVO4

Nartut senioriluokka 6 - 8 vuotta

109. FI MVA Jättiläisen Hyacint Hebe FIN22058/04 om. Nieminen Kati & Tengeen Ritva, 
Nastola
Vahvarakenteinen narttu. Hieman kapea kuono. Vaaleat silmät. Lyhyehkö kaula. Luja 
ylälinja. Syvä, tilava rinta. Hyvät liikkeet. 
SEN1 KP

Nartut veteraaniluokka yli 8 vuotta

110. Dane Destiny’s Angelina FIN35154/01 M om. Eskola Vesa, Koski TL
Kaunis veteraaninarttu. Keskikokoinen, hyvässä kunnossa. Pää kallo-osasta hieman 
leveä. Riittävä kaulan pituus, luja ylälinja. Hyvät liikkeet!
VET1 KP

Kasvattajaluokka

205. Jättiläisen
om. Nieminen Kati, Renko ( 92, 96, 99, 106)



Kaikilla koirilla hyvät, lujat ylälinjat ja hyvät liikkeet. Kasvattajan tulee kiinnittää huomiota 
koirien purentaan. 
1KP

Jälkeläisluokka

306. FI EE MVA Danemanian Odysseus FIN48381/05 om. Lindroos Nina, Loppi
EI ESITETTY

Kehä 2.
Tanskandoggi, harlekiini
Tuomari: Ekaterina Ivanona, Venäjä

Urokset pentuluokka 7-9 kk

111. Jättiläisen Zarliini FI16079/10 om. Salin Ida & Leena &Nieminen Kati, Espoo
Keskikokoinen, tiivisrakenteinen, ei riittävän puhdas marmoriväritys. Pitkä pää, 
kehittymätön otsapenger. Ei täysin värittynyt kuononpää. Vahva, alas kiinnittynyt kaula. 
Riittävän luja ylälinja. Tilava, leveä rinta. Lyhyt, luisu lantio. Takakulmaukset liian vähäiset. 
Hyvät liikkeet. 
JUN2 KP
 
Nartut pentuluokka 7 - 9 kk

Extasy FI18104/10 om. Jormakka Vuokko & Nyyssönen Saara, Jyväskylä
POISSA

Urokset junioriluokka 9 - 15 kk

113. Taivassilmän Architect Hoppingham FI57787/09 om. Kilpeläinen Anitta & Rynö 
Jenna & Sami,  Lavia
Purenta, hampaat -3P? Kaunis marmoriväritys. Hyvä, vahva rakenne. Riittävän pitkä 
kaula, vielä kesken kehityksen. Kuononpään väritys ei täydellinen. Pienehkö, vielä 
kehittymätön rinta. Hyvä säkä, pitkähkö lanneosa. Riittävästi kulmautunut. Hyvät liikkeet. 
JUN1 KP, VPU4
 
Urokset nuortenluokka 15 - 24 kk

114. EEJV EEV-10 Jättiläisen X-Elliot GB FI40748/09 om. Kela Taija & Mikkonen Kari, 
Kekkonen
Kaunis marmoriuros. Hyväkuntoinen ja -luustoinen. Oikeanrakenteinen. Pitkä pää, jossa 
hyvät yhdensuuntaiset linjat. Hyvät linjat. Vaaleat silmät. Riittävän vahva ja pitkä kaula. 
Hyvä, luja ylälinja. Tilava, hyvä rinta. Hyvät taka- ja etukulmaukset. Hyvät liikkeet. 
NUO1 KP, VPU1, ROP

115. EE JMVA JV-09 Kenzo v. Jolene’s Silhouet FI34900/09 om. Tarhonen Halle & 
Pekka, Perttula



Korkearaajainen, vahvarakenteinen uros. Hieman raskas pää. Toivoisin pidemmän kaulan. 
Luja ylälinja. Lyhyehkö olkavarsi. Hieman uloskiertyneet kyynärpäät. Hyvät liikkeet. 
NUO3

116. Mi’Havanna Elvis To Ozaenas FIN62832/08 om. Süngülü Merja & Mustafa, 
Sotkuma
Tiukka purenta. Hyvä marmoriväritys. 3-luomi ei värittynyt. Pää tilava, mutta kuono 
lyhyehkö ja kapeahko. Kaulan pituus riittävä. Kaula alas kiinnittynyt. Riittävän selkeä säkä. 
Luja ylälinja. Hieman luisu lantio. Lyhyehkö olkavarsi. Etukäpälät tasasuuntaiset. 
Välikämmenet vahvat. Kyynärpäät hieman uloskiertyneet. Hyvät liikkeet. 
NUO2

Urokset avoinluokka 2 - 6 vuotta

117. FI MVA PMV-09 V JV-08 Anxious Fifth Element FIN38993/07 om. Luoto Hanna, 
Raahe
Suurikokoinen, korkearaajainen marmoriuros, joka hyvässä lihaskunnossa. Hieman 
karkeahkot kallon linjat. Hyvät huulilinjat. Hieman heikko otsapenger. Riittävän hyvin 
asettunut kaula, joka riittävän pitkä. Luja ylälinja. Hieman uloskiertyneet kyynärpäät. Hyvät 
liikkeet. 
AVO3

118. Kristofer Robin FIN27388/08 om. Rytinki Marika & Kasper Piia, Ryttylä
Marmoriuros, jolla suuret mustat merkit kaulassa ja rinnassa. Korostuneet posket, 
tyypillinen pää jossa lyhyehkö kuono. Pitkä kaula, joka ylöskiinnittynyt. Selkeä säkä. Luja 
ylälinja. hieman lyhyt lanne. Rinnan syvyys ja leveys hyvät. Hyvät liikkeet. 
AVO2 KP, VPU2

119. FI EE MVA Mi’Havana Bodom Minnas FIN17742/06 om. Vuori Anna-Mari, Prunkila
Suurikokoinen ja lihaksikas uros, jonka marmoriväritys ei ole riittävän puhdas. Pään linjat 
riittävän oikeat. Huulia hieman liian vähän. Hieman lyhyt kaula. Hyvin selkeä säkä. Luja 
ylälinja. Hieman korkea rinta. Liikkeessä löysät kyynärpäät. Liikkeissä ei huomauttamista. 
AVO1 KP, VPU3

Nartut junioriluokka 9 - 15 kk

120. Taivassilmän Anastacia FI57790/09 om. Matula Carita, Ikaalinen
Kaunis marmorinarttu. Keskikokoinen. Pitkä pää, jossa hyvät linjat. Vielä kesken 
kehityksen. Kuononpään väritys puutteellinen. Pitkä kaula. Riittävä säkä. Hyvä, vahva 
selkä. Pienehkö rinta. Hyvät liikkeet. 
JUN1 KP, VPN3

Nartut nuortenluokka 15 - 24 kk

121. Danemanian Tähtisilmä FIN62268/08 om. Jokinen Piia & Rytinki Marika, Ryttylä
Keskikokoinen, hyvänvärinen. Pää: hieman leveät huulet. Vaaleat silmät. 3-luomi ei 
riittävän värittynyt. Toivon enemmän huulia. Hieman lyhyt ja leveähkö kaula. Luja ylälinja. 
Hyvät liikkeet. Tarvitsee kehäkoulutusta: hampaat!
NUO1 KP, VPN4



Nartut avoinluokka 2- 6 vuotta

122. EE LV LT BALT BY JMVA EE BALT JV BY JV-09 Bordeaux Chateaux Margot 
FIN51739/08 om. Kasper Piia, Nurmijärvi
Kaunis marmorinarttu, jossa pieniä harmaita merkkejä. Pään linjat riittävän oikeat. Hyvät 
huulet. Riittävän pitkä, hieman alas kiinnittynyt kaula. Luja ylälinja. Hieman lyhyt lantio. 
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvät liikkeet. 
AVO1 KP, VPN1, VSP

123. C’Mon Unforgettable FIN35072/06 om. Rautio Tanja & Pauli & Aghazarian Anu-
Liisa, Lahti
Hyvä marmoriväritys, keskikokoinen. Riittävä pään pituus. Kaula hyvän pituinen. Säkä 
vaatimaton. Hyvä, luja ylälinja. Hieman uloskiertyneet kyynärpäät. Lyhyehkö olkavarsi. 
Takaraajat “( ) =rokokoo” -asentoiset. Liikkeet riittävän vapaat. 
AVO2

124. Danemanian Kaunis Veera FIN39828/04 om. Tauri Jone, Riihimäki
Suurikokoinen narttu, jonka marmoriväritys ei ole riittävän puhdas; suuria mustia merkkejä. 
Pitkä, kapea, oikeanlinjainen pää. Eriväriset silmät. Riittävän pitk, alas kiinnittynyt kaula. 
Selvä säkä. Hyvä ylälinja. Luja selkä. Leveä, tilava rinta. Liikkeessä ei  huomautettavaa. 
AVO4

125. FI MVA Gwendy von Tom Brook FIN48666/07 om. Mäntynen Tarja, Helsinki
Väritys ei riittävän kirkas. Kallo-osa leveähkö, kuono lyhyehkö. Toivoisin pidemmän 
kaulan. Luja ylälinja. Hieman uloskiertyneet kyynärpäät. Lyhyehkö sääri. Suorahkot 
kinnerkulmaukset. Liikkeessä huomauttamista.
AVO3

Nartut senioriluokka 6 - 8 vuotta

126. CIB FI SE NO POHJ EE LV LT BALT RU BY V -06 Jättiläisen Gladiolus 
FIN28330/03 om. Kasper Piia, Nurmijärvi
7v. Keskikokoinen. suuret mustat merkit. Tiivisrakenteinen. Vahvat lihakset. Riittävä pään 
pituus, hieman korostuneet posket. Hieman raskas, lyhyehkö kaula. Hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Hyvät liikkeet. 
SEN1 KP, VPN2

 
 
 


