
Kangasniemi 9.6.2007 

 

tuomari: Leni Nousiainen 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

nuortenluokka 

 

Alder Glade's Dean FI35388/05 

Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto. Pää voisi olla hieman pitempi, oikeat päänlinjat, hyvät korvat. 

Riittävä kaula, litteä eturinta, niukat etukulmaukset. Säkä voisi olla korkeampi, oikeanmallinen 

rintakehä. Niukahkot takakulmaukset, taka-askel saisi olla huomattavasti tehokkaampi. 

NUO EH1 

 

valioluokka 

 

Abragabra's Fantastic Phenom FI33154/04 

Hieman pitkärunkoinen, sopiva luusto. Hyvä kuono-osa, hieman pyöreyttä kallossa, melko pitkä 

otsapenger. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, oikeanmallinen rintakehä. Aavistuksen 

tuhdissa kunnossa, hieman jyrkkä ja lyhyt lantio. Askel voisi olla hieman tehokkaampi. 

Erinomainen lihaskunto. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

nartut 

 

nuortenluokka 

 

Alder Glade's Dearie FI35391/05 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, miellyttävä ilme, hyvät silmät ja korvat. 

Kaunis kaula, oikea ylälinja, ikään sopiva eturinta. Etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat, 

hyvät takakulmaukset. Oikea askelpituus, hieman löysät kyynärät. 

NUO ERI1 PN3 VASERT 

 

Alder Glade's Doris To C'mon FI35396/05 

Erinomaiset mittasuhteet, riittävä luusto, lähes oikealinjainen pää, hyvät silmät ja korvat. Tyylikäs 

kaula, riittävä säkä, litteä eturinta. Melko niukat etukulmaukset, hieman lyhyt rintakehä, aavistuksen 

pitkä lanneosa. Turhan ylösnouseva vatsaviiva, hieman jyrkkä lantio. Riittävä askelpituus, hieman 

löysät kyynärät. 

NUO EH2 

 

avoinluokka 

 

Abragabra's Fantastic Dream FI33157/04 

Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä kuono-osa, hieman takaluisu kallo. Kaunis kaula, 

erinomainen ylälinja, täyteläinen eturinta. Riittävät etukulmaukset, oikeanmallinen rintakehä. Hyvät 

takakulmaukset, oikea askelpituus, erinomaiset käpälät. 

AVO ERI1 PN2 SERTI FI MVA 

 



Alder Glade's Loretta FI28441/04 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, erinomainen lihaskunto. Oikealinjainen pää, silmät voisivat olla 

tummemmat ja alaleuka voimakkaampi. Hyvä kaula, säkä voisi olla korkeampi, riittävä eturinta, 

melko pysty olkavarsi. Riittävä rintakehä, hieman jyrkkä lantio, liikkuu ahtaasti takaa, hieman 

löysästi edestä. Hyvät käpälät. 

AVO EH2 

 

Meherzugi Odessa FI26923/05 

Hieman matalaraajainen, voimakasrakenteinen, melko urosmainen narttu. Melko lyhyt pää, 

voimakkaat kulmakaaret, hieman pyöristynyt voimakas kallo. Riittävä kaula, täyteläinen eturinta, 

selkä saisi olla kiinteämpi, oikeamallinen rintakehä, niukat takakulmaukset, etuosa putoaa pahasti 

liikkeessä. Melko löysät kyynärpäät. Pentujen jälkeen ei parhaassa näyttelykunnossa. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

C'mon Ketchup FI37607/03 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, erinomainen ilme, useita välihampaita 

puuttuu, silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä eturinta, hieman pysty olkavarsi, 

oikeanmallinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset, oikea askelpituus, melko löysä edestä. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Love-Dane's Valentina FI16370/03 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen hieman lyhyt pää, hyvät silmät ja korvat. Riittävä 

kaula, erinomainen säkä, täyteläinen eturinta, hieman lyhyt olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä, 

turhan pulskassa kunnossa. Hieman jyrkkä lantio, ylipaino näkyy liikkeessä, tänään ei 

näyttelykunnossa. 

VAL EH2 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Alder Glade's 

Kaikilla riittävät mittasuhteet, sopivat luustot. Hyvät ylälinjat, etuosan kulmauksiin tulee kiinnittää 

huomiota. Yhtä lukuun ottamatta riittävät rintakehät. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

musta - harlekiini 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Nickels Moonlight To Piistar FI17717/07 

Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, seistessä selkeästi takakorkea. Hyvä lihaskunto, hieman lyhyt 

pää, jossa turhan voimakkaat kulmakaaret ja melko löysät suupielet, hyvät korvat. Riittävä kaula, 

sään tulee vielä voimistua, litteä eturinta, etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Jyrkkä 

lantio, niukat takakulmaukset, liikkuu takakorkeasti, reisi saisi olla matalampi. 

JUN H 

 



nartut 

 

junioriluokka 

 

Jättiläisen Myrna FI37701/06 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, turhan lyhyt kuono-osa, silmät voisivat olla tummemmat, hyvät 

korvat. Riittävä kaula, hyvä säkä, hieman painunut selkä. Hieman lyhyt olkavarsi, oikeanmallinen 

rintakehä. Niukat takakulmaukset, erittäin löysät liikkeet. Liikkeessä selvästi takakorkea, Hyvä väri. 

JUN H 

 

valioluokka 

 

Bonel Sasha FI24281/04 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman lyhyt kuono-osa, hieman pyöreyttä kallossa, hyvät 

korvat. Kaula voisi olla tyylikkäämpi, hyvä eturinta, hyvä säkä. Oikeanmallinen rintakehä, hieman 

jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, oikea askelpituus. Riittävä askelpituus. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Jättiläisen Gladiolus FI28330/03 

Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, oikeanlinjainen pää, joskin hieman lyhyt kuono-osa, 

aavistuksen niukka huulilinja, hieman kapea alaleuka. Hyvä kaula, erinomainen säkä, riittävä 

eturinta, hieman lyhyt olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, turhan suuria 

mustia alueita värissä. 

VAL ERI2 PN2 

 

 

 

sininen 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Bassa FI53132/06 

PEN POISSA 

 

urokset 

 

valioluokka 

 

Bonel Oswald FI41624/02 

Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, riittävä päänpituus, turhan pyöreä kallo, hyvät silmät ja 

korvat. Riittävä kaula, säkä voisi olla korkeampi. Melko lyhyt olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, 

kovin jyrkkä lantio ja hieman köyry lanne-osa. Liikkuu melko epävakaasti takaa, riittävä 

askelpituus. 

VAL EH1 

 

nartut 

 

nuortenluokka 



 

Bonel Viivi FI48547/05 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, erinomainen lihaskunto, hyvä kuono-osa, hieman pyöreyttä 

kallossa. Riittävä kaula, hyvä säkä, ikään riittävä eturinta, oikeamallinen rintakehä. Hyvät 

takakulmaukset, hieman litteät käpälät, erinomainen liikkuja. 

NUO ERI1 PN2 SERTI 

 

avoinluokka 

 

Kozmic Blue's Funky Girl FI49951/04 

Riittävät mittasuhteet ja luusto, aavistuksen lyhyt kuono-osa, lähes oikeat päänlinjat, hyvät silmät ja 

korvat. Kaunis kaulankaari ja tyylikäs kaula, litteä eturinta, kovin pysty olkavarsi. Selkä saisi 

seistessä olla kiinteämpi, hyvät takakulmaukset. Liikkuu kovin ahtaasti takaa. Polvikulma saisi olla 

voimakkaampi, riittävä askelpituus. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Bonel Onella FI41628/02 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, erinomainen ilme, hyvät silmät ja korvat. 

Hyvä kaula, riittävä säkä, täyteläinen eturinta, hieman pysty olkavarsi., Oikeanmallinen rintakehä, 

hyvät takakulmaukset, kovin ahdas takaa, erinomainen askelpituus. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Bonel Oona FI41626/02 

Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä kuono-osa, melko pitkä otsapenger, hieman pyöreyttä 

kallossa, hyvät korvat. Säkä voisi olla korostuneempi, hieman pysty olkavarsi, oikeanmallinen 

rintakehä. Riittävät takakulmaukset, erinomainen askelpituus. Hieman löysät kyynärpäät.  

VAL ERI2 PN3 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Bonel 

Ryhmä korkealuokkaisia, tasapainoisia, hyvin liikkuvia, todella sinisiä tanskandoggeja. Miellyttävät 

ilmeet, oikeat mittasuhteet, hyvät rungot ja erinomaiset liikkeet. Onnittelut korkealaatuisesta 

kasvatustyöstä! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 


