
Kajaani Kv 7.1.2007 

tuomari: Juha Putkonen 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Daneplanet Blazing Star FI32887/06 

PEN POISSA 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Dogiwogin Blackamoore FI11382/06 

13 kk. Kooks, riittävä luusto, hyvät rungon mittasuhteet, vielä kovin ilmavan yleisvaikutelman 

antava juniori uros. Hyvä pitkänomainen pää, epävarmat korvat, hyvät silmät, purenta, alhaalta 

oikealta puuttuu P1, 2, 4 ja vasemmalta P4. Yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä rungon syvyys, 

johon toivoisin lisää tilavuutta ja eturinta selvemmäksi. Riittävästi kulmautuneet raajat, erinomaiset 

käpälät. Hyväasentoinen häntä, liikkuu edestä löysästi, sivulta riittävällä askelpituudella. 

JUN EH1 

 

Liebe Doggen James Dean FI12359/06 

JUN POISSA 

 

Love-Dane's Ässä-Kuningas FI19894/06 

Pienikokoinen, hyvä luusto, hieman lyhytrunkoinen uros, Vahva pää, päänlinjat eivät aivan 

yhdensuuntaiset, epävarmat korvat, riittävä otsapenger, hyvät silmät ja purenta, voimakkaat huulet. 

Niukasti kulmautuneet raajat, hyvä rungon syvyys, johon toivoisin lisää tilavuutta ja eturinnan 

selvemmäksi. Käpälät saisivat olla tiiviimmät, hyväasentoinen häntä. Liikkuu edestä löysästi ja 

hieman heittelehtivin etuliikkein. Hyvä karva ja väri. Päässä nokisuutta. 

JUN H 

 

nuortenluokka 

 

Love-Dane's Zz Top Guy FI27638/05 

Keskikokoa pienempi, hyvä luusto, erinomaiset rungon mittasuhteet. Yhdensuuntaiset päänlinjat, 

hyvät korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta, hyvä huulilinja, 

kaunis kaulan kaari. Hyvä rungon syvyys ja tilavuus, hyvä eturinta ikäisekseen. Hyvin kulmautunut 

edestä, voimakkaasti takaa, hyvät käpälät. Hyvä asentoinen häntä, liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 PU4 SERTI 

 

avoinluokka 

 

Finlandia's Keep On Bandit FI28622/05 

2 v. Hyvän kokoinen, hyvä luusto, hieman kevytrunkoinen uros. Selvä sukupuolileima, hyvä kallo-

osa, hieman kevyt kuono, yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, otsapenger 

voisi olla selvempi, hyvä purenta, hieman kapea alaleuka. Hyvä rungon syvyys, joka voisi olla 



tilavampi ja eturinta selvempi. Hyvin kulmautuneet raajat, erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja väri, 

maski voisi olla mustempi, hyvä asentoinen häntä. Liikkuu edestä löysästi, muuten ok. 

AVO EH2 

 

Great-Golden's Irwin Goodman FI43461/04 

Keskikokoinen, hyvä lusuto, hyvär rungon mittasuhteet. Pään linjat voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat ja otsapenger selvempi, hieman epävarmat korvat, hyvät silmät ja purenta, 

hieman poskia. Hyvä rungon syvyys, puutteellinen eturinta, kääntää etukäpäliään ulospäin. Hieman 

pysty olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja 

tiikeriväritys. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu edestä löysästi, muuten ok, tarvitsee aikaa. 

AVO EH3 

 

Love-Dane's Yrjö-Suuri FI30090/04 

Erinomainen koko ja luuston vahvuus. Hyvä rungon mittasuhteet. Pään linjat voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat ja otsapenger selvempi, hieman epävarmat korvat, hyvät silmät ja purenta. 

Hyvä rungon syvyys, eturinta voisi olla paremmin täyttynyt alaosastaan. Pysty olkavarsi, niukasti 

kulmautunut edestä, hyvin takaa, käpälät saisivat olla tiiviimmät. Hyvä karva ja väri. Liikkuu edestä 

hieman löysästi, riittävällä askelpituudella sivulta. 

AVO ERI1 VASERT 

 

valioluokka 

 

Abragabra's Frantic Fellow FI33155/04 

Erinomainen koko ja luusto vahvuus, hieman pitkä runko, komea ryhdikäs kokonaisuus. Pään linjat 

voisivat olla yhdensuuntaisemmat, urosmainen pää, hyvä asentoiset korvat, keskiruskeat silmät, 

alaluomen tulisi olla tiiviimpi, hyvä purenta. Hyvä runko ja eturinta, hieman pitkä lanneosa, 

erinomaiset käpälät ja hyvin kulmautuneet raajat. Lyhyehkö häntä, hyvä karva ja väritys. Hyvä 

asentoinen häntä. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 PU2 VACA 

 

Edendane's Henry Higgins FI37095/03 

Erinomainen koko ja luuston vahvuus, komea, ryhdikäs kokonaisuus. Pään linjat eivät aivan 

yhdensuuntaiset, hyvät korvat, tummat silmät, hieman löysät alaluomet, hyvä kaula, rungon syvyys 

ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, erinomaiset käpälät, hyvä asentoinen häntä, hyvä 

karva ja väri. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 

 

Grand Kroyer's Athos FI42483/03 

VAL POISSA 

 

Love-Dane's Victory Of North FI16372/03 

Erinomainen koko ja luuston vahvuus, selvä sukupuolileima. Pään linjat eivät aivan 

yhdensuuntaiset, hyvät korvat, tummat silmät, alaluomet tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä 

runko ja eturinta, hieman pitkä lanneosa, hyvän pituinen, hyväasentoinen häntä, käpälät voisivat 

olla kootummat. Hyvä karva ja väri, liikkuu hyvin. 

VAL ERI3 PU3 

 

nartut 

 

junioriluokka 



 

Catapha's Xanthe FI41998/06 

10 kk. Keskikokoa pienempi, tänään kovin korkearaajaiselta ja ilmavalta vaikuttava juniori narttu. 

Hyvät rungon mittasuhteet, pään linjat eivät yhdensuuntaiset, hyvät korvat, tummat silmät, 

alaluomet voisivat olla tiiviimmät ja kuono-osa täyteläisempi, hyvä purenta, P1 alhaalta puuttuu 

molemmin puolin. Riittävä rungon syvyys, joka voisi olla kauttaaltaan tilavampi ja eturinta 

selvempi. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Erinomaiset käpälät. Vaalea pohjaväri 

tiikerivärityksessä, hyvän pituinen häntä. Liikkeet vielä kovin tehottomat ja hontelot. 

JUN H 

 

Love-Dane's Å-La-Laa FI47622/05 

JUN POISSA 

 

Love-Dane's Åps My Sweetie FI47620/05 

15 kk. Pienikokoinen, hyvä luusto, hyvät rungon mittasuhteet. Pään linjat ei aivan yhdensuuntaiset, 

tummat silmät, hyvät korvat, hieman kevyt kuono, hyvä purenta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt 

runko ja eturinta, riittävästi kulmautuneet raajat, erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja väri, hyvä 

häntä. Liikkuu edestä hieman löysästi, muuten ok. 

JUN EH1 

 

avoinluokka 

 

Chic Carelia's Avalon FI45002/04 

AVO POISSA 

 

Danepark's Blossom Futuris FI39838/03 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

Abragabra's Fawn Fairytale FI33156/04 

Erinomainen koko ja luusto vahvuus, kaunis, tyylikäs kokonaisuus. Pään linjat ei aivan 

yhdensuuntaiset, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Hyvä rungon syvyys ja tilavuus. 

Hyvä eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, erinomaiset käpälät. Hieman lyhyt häntä, hyvä 

karva ja väri. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 PN3 VACA 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

Erinomainen koko ja luuston vahvuus, kaunis, tyylikäs kokonaisuus. Kuvan kaunis, kaunislinjainen 

narttumainen pää, kaunis kaulan kaari. Hyvä runko ja eturinta, hyvin kulmautuneet raajat. 

Erinomaiset käpälät, hyvä karva ja väri, hyvän pituinen hyväasentoinen häntä. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN1 CACIB VSP 

 

veteraaniluokka 

 

Love-Dane's Midnight Sun FI40656/98 

VET POISSA 

 

Love-Dane's Monday Romance FI40657/98 



8 v. Hyvässä kunnossa esitetty veteraani narttu. Kaunis, ryhdikäs kokonaisuus. Kauniit päänlinjat, 

epävarmat korvat, tummat silmät, hyvä purenta, kaunis kaulan kaari. Hyvä runko ja eturinta, 

tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyväasentoinen hyvänpituinen häntä. Hyvä karva ja väri, 

käpälät voisivat olla hieman tiiviimmät. Liikkuu ikänsä tuomalla arvokkuudella. 

VET ERI1 PN2 ROP-VET 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Love-Dane's 

Neljästä eri yhdistelmästä koostuva, kaunos, tasapainoinen ryhmä. Kaikilla selvät sukupuolileimat, 

hyvät karvanlaadut, väritys. Onnittelut kasvattajalle! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

musta - harlekiini 

 

urokset 

 

pentuluokka 

 

Black Terminator's Carlos FI32779/06 

7 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, vahvaluustoinen urospentu. Päänlinjat ei aivan yhdensuuntaiset, 

hyvät korvat, silmät ja purenta, runsaat huulet. Hieman löysää kurkun alusnahkaa. Ikäisekseen 

hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset. Hyvä karva ja harlekiiniväritys, värityksessä hieman 

harmaita laikkuja. Liikkuu, miten tämänikäisen tuleekin liikkua. 

PEK1 

 

Black Terminator's Corona Borealis FI32780/06 

8 kk. Hyvänkokoinen, hyvä luusto. Päänlinjat ei yhdensuuntaiset, epävarmat korvat, vaaleahkot 

silmät, alaluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä runko ikäisekseen, puutteellinen eturinta, käpälät 

voisivat olla tiiviimmät. Vahvasti värittynyt mantteli. Liikkuu, miten tämänikäisen tuleekin liikkua. 

PEK2 

 

C'mon Very Hot Choice FI44266/06 

PEK POISSA 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Black Terminator's Cecilia FI32778/06 

7,5 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, vahvaluustoinen narttupentu. Päänlinjat ei aivan yhdensuuntaiset, 

hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvin kehittynyt runko ikäisekseen, tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat, hyvät käpälät. Hyvä karva ja harlekiiniväritys, värityksessä paikoittain harmaita laikkuja. 

Liikkuu, miten tämän ikäisen tuleekin liikkua. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

 

urokset 

 

nuortenluokka 



 

Nicolas Copernicus von der Schlehhecke FI51897/05 

Erinomainen koko ja luuston vahvuus, hieman pitkä runko. Vahva pää, päänlinjat ei aivan 

yhdensuuntaiset, hieman epävarmat korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet voisivat olla tiiviimmät, 

runsaasti huulia, hyvä purenta, P1 molemmin puolin alhaalta puuttuu. Hyvä rungon syvyys, 

puutteellinen eturinta, voisi olla paremmin täyttynyt alaosasta. Hieman pitkä lanneosa, riittävästi 

kulmautuneet raajat, vielä kovin kapea edetä. Kääntää etukäpäliä hieman ulospäin. Liikkuu edestä 

löysästi, muuten ok. 

NUO ERI1 PU2 SERTI VACA 

 

avoinluokka 

 

Mi'havana Azelfafage FI24058/04 

Erinomainen koko, vahvaluustoinen uros. Voimakas pää, jossa hieman poskia, epävarmat korvat, 

hyvät päänlinjat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Hyvä rungon syvyys, jonka tulisi täyttyä 

alaosastaan. Hieman kapea edestä, kääntää etukäpäliään ulospäin. Edessä pukkijalat, niukasti 

kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvänpituinen häntä, käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä 

karva, valkoista voisi olla enemmän kuono-osassa. Liikkuu edestä hieman löysästi, muuten ok. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Borduas Monsiur Pico FI47129/03 

Erinomainen koko ja luuston vahvuus, komea kokonaisuus, hieman pitkä runko. Vahva, urosmainen 

pää, päänlinjat ei aivan yhdensuuntaiset, hieman epävarmat korvat, hyvät silmät ja purenta, P1 

alhaalta vasemmalta puuttuu, löysää kurkun alusnahkaa. Hyvä rungon syvyys, puutteellinen 

eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä 

harlekiiniväritys, jossa hieman harmaita laikkuja. Hyvänpituinen, hyväasentoinen häntä. Liikkuu 

hyvin. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Anxious Elba To Ozaenas FI46015/05 

15 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, hyväkokoinen, vahvaluustoinen juniorinarttu. Pitkälinjainen pää, 

jossa kallon ja kuonon linjat ei aivan yhdensuuntaiset, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hieman 

löysät alaluomet, hyvä purenta, P1 alhaalta oikealta puuttuu. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, 

puutteellinen eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käpälät voisivat olla tiiviimmät, 

hyvänpituinen, hyväasentoinen häntä. Liikkuu edestä hieman löysästi, muuten ok. Lupaava 

kokonaisuus. 

JUN ERI1 PN3 VASERT 

 

avoinluokka 

 

Anxious Dawn Darling FI13926/04 

3 v. korkearaajaisen, ilmavan vaikutelman antava narttu, jolle toivoisin vankemman luuston. 

Päänlinjat ei aivan yhdensuuntaiset, epävarmat korvat, hieman löysät alaluomet, kevyehkö kuono, 

hyvä purenta, P1 ylhäältä vasemmalta puuttuu. Rintakehä voisi olla syvempi ja kauttaaltaan 



tilavampi. Puutteellinen eturinta, vielä kovin kapea edestä, niukasti kulmautunut edestä, hyvin 

takaa. Erinomaiset käpälät, hyvä karva ja vahva harlekiiniväritys. Liikkuu edestä kapeasti ja 

löysästi, sivulta riittävällä askelpituudella. Koira tarvitsee lisää aikaa ja massaa. 

AVO H 

 

Ozaenas Haddie FI17697/02 

5 v. Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset pään 

linjat, epävarmat korvat, löysät alaluomet, jotka ovat hieman ärtyneet, runsaasti huulia, hyvä 

purenta, pienet hampaat. Hyvä rungon syvyys, riittävä eturinta, kääntää etu- ja takakäpäliä hieman 

ulospäin. Hyvänpituinen, hyväasentoinen häntä, käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä karva ja väri, 

liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti, muuten ok. 

AVO EH2 

 

Wysiwyg's Katie Dogiwogi FI44795/05 

2,5 v. Erinomainen koko, keskivahva luusto, hyvät rungon mittasuhteet. Päänlinjat ei aivan 

yhdensuuntaiset, hieman epävarmat korvat, tummat silmät, hyvä purenta, P1 ja P4 puuttuu 

molemmin puolin alhaalta. Hyvä rungon syvyys, eturinnan tulee kehittyä alaosastaan. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa, erinomaiset käpälät, hyvänpituinen, hyväasentoinen häntä. Hyvä 

karva ja väri. Liikkuu edestä hieman löysästi, muuten ok, kaunis kokonaisuus. 

AVO ERI1 PN1 SERTI CACIB ROP 

 

valioluokka 

 

Anxious Dame Nature FI13925/04 

VAL POISSA 

 

Anxious Deja Vu DI13923/04 

3 v. Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet. Pitkälinjainen pää, jossa hieman 

kevyt kuono-osa, otsapenger voisi olla selvempi, päänlinjat ei aivan yhdensuuntaiset, hyvät silmät, 

hyvä purenta. Hyvä rungon syvyys, eturinta saisi olla selvempi, niukasti kulmautunut edestä, hyvin 

takaa. Erinomaiset käpälät, hyvä karva ja vahva harlekiiniväritys, jossa hieman harmaita läikkiä. 

Hyvänpituinen, hyväasentoinen häntä. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 PN4 

 

Bonel D'aidee Dogiowogi FI24283/04 

2,5 v. Kaunis, ryhdikäs kokonaisuus. Kaunis päänlinjat, hieman epävarmat korvat, keskiruskeat 

silmät, alaluomet saisivat olla tiiviimmät, kauniit huulilinjat, hyvä purenta. Hyvä rungon syvyys ja 

tilavuus, riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä karva, kaunis musta 

väritys, hyväasentoinen, hieman lyhyt häntä. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN2 VACA 

 

Jättiläisen Gladiolus FI28330/03 

3,5 v. Keskikokoinen, vahvaluustoinen, ryhdikäs, kaunis kokonaisuus. Lähes yhdensuuntaiset 

päänlinjat, hieman epävarmat korvat, keskiruskeat silmät, alaluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä 

huulilinja, hyvä purenta. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, 

voimakkaasti takaa, erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja vahva harlekiini väritys, jossa hieman 

harmaita laikkuja. Hyvänpituinen häntä, jota voisi käyttää itsevarmemmin. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI3  

 

kasvattajaluokka 



 

Kennel Anxious 

KASV EI ESIT. 

 

 

sininen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Bonel Utixo FI46509/05 

16 kk. Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen, ryhdikäs junioriuros. Pitkälinjainen pää, jossa lähes 

yhdensuuntaiset päänlinjat, epävarmat korvat, hieman löysät alaluomet, hyvä purenta. Ikäisekseen 

hyvin kehittynyt runko, eturinnan tulee kehittyä vielä. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, 

hyvänpituinen, hyväasentoinen häntä. Hyvä karva ja väri, käpälät voisivat olla tiiviimmät, eturaajat 

saisivat olla suoremmat sivulta katsoen. Tarvitsee vielä esiintymisharjoitusta. 

JUN EH1 

 

Genedda Cum Bona Gratia FI16210/06 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Bonel Uruk-Hai FI46508/05 

16 kk. Erinomainen koko, keskivahva luusto. Pitkälinjainen pää, jossa lähes yhdensuuntaiset 

päänlinjat, hyväasentoiset korvat, hieman löysät alaluomet, hyvä purenta. Ikäisekseen hyvin 

kehittynyt runko, puutteellinen eturinta, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Käpälät voisivat 

olla tiiviimmät, hyvä karva ja sininen väri. Hyvänpituinen, hyväasentoinen häntä. Liikkuu edestä 

hieman löysästi, muuten ok. Lupaava. 

NUO ERI1 PU4 SERTI 

 

valioluokka 

 

Genedda Robin Hood FI17527/01 

Erinomainen koko ja luuston vahvuus. Pitkälinjainen pää, jossa lähes yhdensuuntaiset linjat, hieman 

epävarmat korvat, hyvä purenta. Hyvä rungon syvyys ja tilavuus, riittävä eturinta, riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvät käpälät, hyvä karva ja sininen väri. Hyväasentoinen, 

hyvänpituinen häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten ok. Komea kokonaisuus. 

VAL ERI2 PU2 VACA 

 

Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04 

2,5 v. Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen uros. Pitkälinjainen pää, jossa lähes yhdensuuntaiset 

päänlinjat, hyväasentoiset korvat, hyvät silmät, hieman liikaa huulia. Hyvin kehittynyt runko ja 

eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyväasentoinen, hieman lyhyt häntä, käpälät 

voisivat olla tiiviimmät. Hyvä karva ja sininen väri. Liikkuu hyvin, kokea kokonaisuus. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

veteraaniluokka 

 



Bonel Gosma FI20507/98 

Erittäin hyvässä kunnossa esitetty veteraaniuros. Hyvä koko ja luusto. Vahva pää, päänlinjat ei 

aivan yhdensuuntaiset, hieman epävarmat korvat, hieman liikaa poskia, alaluomet voisivat olla 

tiiviimmät, hyvä purenta. Hyvä runko ja eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät käpälät. 

Hyvä karva ja sininen väri, hyväasentoinen häntä. Liikkuu ikänsä tuomalla arvokkuudella. 

VET ERI1 PU3 ROP-VET 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Bonel Xenia FI21089/06 

10 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, hyvänkokoinen, hyväluustoinen narttu. Päänlinjat ei 

yhdensuuntaiset, hyvät korvat, kovin löysät alaluomet, hyvä purenta, P1 molemmin puolin alhaalta 

puuttuu. Hyvä rungon syvyys, puutteellinen eturinta, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. 

Käpälät voisivat olla tiiviimmät, hyvä karva ja sininen väri. Hyväasentoinen, hyvänpituinen häntä., 

Liikkuu löysästi edestä, voisi esiintyä itsevarmemmin. 

JUN EH3 

 

Bonel Xtreme Eleanor FI21088/06 

10 kk. Hyvänkokoinen, hyväluustoinen, tasapainoisesti kehittynyt. Kaunislinjainen pää, jossa lähes 

yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät korvat, silmät. Rintakehä voisi olla syvempi ja eturinta selvempi, 

niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät käpälät, hyvä karva ja sininen väri. Hyväasentoinen, 

hyvänpituinen häntä. Liikkuu edestä löysästi, muuten ok. Tällä hetkellä purenta ei aivan täydellinen 

saksipurenta. 

JUN EH1 

 

Genedda Clkandestina Vox FI16207/06 

12 kk. Ryhdikäs, kaunis kokonaisuus. Hyvä koko ja luusto. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, 

hieman epävarmat korvat, hyvät silmät ja purenta. Rintakehä voisi olla syvempi ja eturinta 

selvempi. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvät käpälät. Hyväasentoinen, 

hyvänpituinen häntä. Liikkuu kovin löysästi edestä, muuten ok. Lupaava kokonaisuus. 

JUN EH2 

 

valioluokka 

 

Bonel Onella FI41628/02 

Ryhdikäs, kaunis kokonaisuus. Kaunislinjainen, pitkänomainen pää, hieman epävarmat korvat, 

hyvät silmät ja purenta. Kaunis kaulan kaari, hyvä runko, eturinta ja kulmaukset. Hyväasntoinen, 

hyvänpituinen häntä, hyvä karva ja sininen väri. Hyvät käpälät, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Bonel 

Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä, jossa kaikilla selvät sukupuolileimat. Hyvät koot ja 

luuston vahvuudet. Hyvät karvat ja hyvä sininen väri. Onnittelut kasvattajalle! 

KASV 1 KP ROP-KASV. 

 

 


