
Jämsänkoski 10.6.2007 

 

tuomari: Juha Putkonen 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

All About The Daisy Chain FI39796/07 

7 kk, tasapainoisesti kehittynyt, kaunislinjainen narttupentu. Pään linjat ei yhdensuuntaiset vielä, 

hyvät silmät, korvat, purenta. Ikäisekseen lupaava eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Eriomaiset 

käpälät, hyväasentoinen häntä, liikkuu hyvin. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06 

17 kk, erinomainen koko, rungon mittasuhteet, erinomainen raajaluusto. Päänlinjat lähes 

yhdensuuntaiset, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, löysät alaluomet, hyvä purenta, voimakkaat 

huulet. Hyvä kaula ja säkä, ikäisekseen hyvä runko ja erinomainen eturinta. Tasapainoisesti 

kulmautunut, erinomaiset käpälät, hyväasentoinen ja pituinen häntä. Hieman luisu lantio, liikkuu 

hyvin. 

JUN ERI1 PU2 SERTI 

 

valioluokka 

 

Dogiwogin Prince FI24675/04 

Keskikokoinen, erinomainen luusto ja rungon mittasuhteet. Hieman pyöristyvä kallo, hyvät korvat 

ja silmät, tiukka saksipurenta. Hyvä rungon syvyys, erinomainen eturinta, hyvä säkä, tasapainoisesti 

kulmautunut, erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja keltainen väri, hyväasentoinen häntä. Liikkuu 

hyvin. 

VAL ERI2 PU3 

 

Edendane's Henry Higgins FI37095/03 

Erinomainen koko, komea tyylikäs kokonaisuus. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, keskiruskeat 

silmät, hyvä purenta. Kauniisti kaareutunut kaula, erinomainen runko, eturinta. Tasapainoisesti 

kulmautunut, eriomaiset käpälät, hyvä häntä, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PU1 ROP RYP-2 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Ritzypal's Charmed Queen FI48828/06 

9 kk, pienikokoinen, hyväluustoinen, erinomainen rungon mittasuhteet. Päänlinjat ei aivan 

yhdensuuntaiset, otsapenger saisi olla selvempi, hieman epävarmat korvat, keskiruskeat silmät, 



hyvä purenta, eturinta. Niukasti kulmatunut edestä, riittävästi takaa. Hyvä runko, puutteellinen 

eturinta, hyvä karva ja väri. Saisi nostaa liikkeessä häntäänsä. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Alder Glade's Dearie FI35391/05 

Hyvän kokoinen, sopiva luusto, erinomainen rungon mittasuhteet. Päänlinjat ei aivan 

yhdensuuntaiset, epävarmat korvat, hyvä purenta, keskiruskeat silmät. Hyvä rungon syvyys, riittävä 

eturinta, tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja keltainen väri, saisi nostaa 

häntänsä paremmin liikkeessä. 

NUO ERI1 PN3 SERTI 

 

valioluokka 

 

Grandman's Lucia FI46883/04 

Hyvänkokoinen, erinomainen rungon mittasuhteet, hyvä luusto. Kaunis narttumainen pää, 

päänlinjat lähes yhdensuuntaiset, tummat silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula ja runko, riittävä 

eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, litteät käpälät. Saisi nostaa häntänsä paremmin 

liikkeessä. Liikkuu helteestä huolimatta hyvin. Roikkuva alalinja, joka häiritsee kokonaisuutta. 

VAL ERI3 PN4 

 

Love-Dane's Valentina FI16370/03 

Hyväkokoinen, -luustoinen, erinomainen rungon mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, 

hyvä purenta, kaunis niskankaari, säkä, runko ja eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset, riittävän tiiviit 

käpälät, hyvä väri ja karva. Liikkuu helteestä huolimatta hyvin. 

VAL ERI1 PN1 VSP 

 

Ritzypal's Booby On Stars FI34243/03 

Hyvänkokoinen ja -luustoinen, hyvät rungon mittasuhteet. Päänlinjat ei yhdensuuntaiset, otsapenger 

saisi olla selvempi, hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta. Erinomainen runko, hyvä eturinta, 

hyvä kaula ja säkä. Tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät, hyvä häntä. Liikkuu hyvin, roikkuva 

alalinja häiritsee kokonaisuutta. 

VAL ERI2 PN2 

 

 

sininen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Saradane's Hope V Oldstones FI43413/06 

9 kk, tasapainoisesti kehittynyt junioriuros. Lupaava urosmainen pää, päänlinjat ei yhdensuuntaiset, 

hyvät silmät. Ikäisekseen hyvä runko, puutteellinen eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, 

erinomaiset käpälät, hyvä häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvin, tarvitsee aikaa kehittyäkseen. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 



Bonel Uruk-Hai FI46508/05 

2 v. erinomainen koko, rungon mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät korvat, hyvät 

silmät, epätasainen purenta. Hyvä rungon syvyys, eturinnan tulee kehittyä ja täyttyä. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Riittävän tiiviit tassut, hyvä karva ja väri, hyväasentoinen häntä. 

Lupaava kokonaisuus. 

NUO ERI1 PU1 SERTI VSP 

 

avoinluokka 

 

Herdolf Darth Sidious FI41563/04 

Hyvänkokoinen ja -luustoinen, hyvät rungon mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, 

epävarmat korvat, hyvät silmät ja purenta. Rintakehä tilavampi, tulee täyttyä alaosasta. Niukasti 

kulmautunut edestä, hyvin takaa, käpälät saisi olla tiiviimmät, hyväasentoinen häntä. Liikkuu 

lyhyellä askeleella sivusta, ahtaasti takaa. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen. 

AVO EH1 

 

nartut 

 

nuortenluokka 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Hyvänkokoinen, ryhdikäs narttu, erinomainen luusto. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät 

silmät, tiukka saksipurenta. Hyvä runko, puutteellinen eturinta, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvät 

käpälät, hyvä karva ja väri. Hyväasentoinen häntä, liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 PN3 VASERT 

 

avoinluokka 

 

Bonel Pilleriini FI45451/02 

Hyvänkokoinen ja -luustoinen, hyvä rungon mittasuhteet omaava narttu. Narttumainen pää, lähes 

yhdensuuntaiset päänlinjat, hieman haja-asentoiset korvat, löysähköt alaluomet, hyvä purenta. Hyvä 

runko, riittävä eturinta, saisi olla täyteläisempi alaosasta. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi 

takaa, riittävät käpälät, hyvä karva ja väri. Liikkuu hyvin sivulta. 

AVO ERI1 PN1 SERTI FI MVA ROP 

 

Genedda Bonum Omen FI50861/05 

Hyväluustoinen, rungoltaan pitkänomainen, antaa matalaraajaisen yleisvaikutelman. Hyvät korvat, 

silmät ja purenta, päänlinjat ei aivan yhdensuuntaiset, hieman kevyt runko. Eturinta saisi olla 

selvempi, niukasti kulmautuneet raajat, hyväasentoinen häntä. Liikkuu sivulta hyvin, löysästi 

edestä, saisi esiintyä reippaammin. Saisi olla kauttaaltaan kiinteämmässä kunnossa. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Bonel Onella FI41628/02 

Hyvänkokoinen ja -luustoinen, hyvät mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, otsapenger 

saisi olla selvempi, hyvät korvat, silmät, hyvä purenta, kuluneet etuhampaat. Hyvä kaulas ja runko, 

riittävästi kulmautuneet raajat, erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja väri, hyväasentoinen häntä. 

Liikkuu hyvin sivulta, löysästi edestä. 

VAL ERI1 PN2 



 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Bonel 

Neljästä eri yhdistelmästä koostuva tasapainoinen ryhmä. Kaikilla selvät sukupuolileimat ja luuston 

vahvuus, kaikilla kauniit värit. Kasvattaja onnistunut kasvatustyössä. Onnittelut! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

 

musta - harlekiini 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Ozaenas Nomparel FI54549/06 

7,5 kk, tasapainoisesti kehittynyt, hyväluustoinen narttupentu. Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, 

hyvät korvat ja silmät, hyvä purenta. Ikäisekseen hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut. Käpälät 

voisi olla tiiviimmät, hyvä karva, harlekiini väritys ok, pari harmahtavaa laikkua. Liikkuu 

ikäisekseen hyvin. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

urokset 

 

avoinluokka 

 

Denim Danes Believein Matrix FI39048/03 

3 v. Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen uros, joka tänään löysässä kunnossa. Voimakas urosmainen 

pää, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät silmät ja purenta. Hyvä rintakehä, 

puutteellinen eturinta, niukasti kulmautuneet raajat, luisu lantio. Voimakas harlekiiniväritys, 

alhainen hännän kiinnitys, kovin lyhyet voimattomat liikkeet, saisi olla hoikempi. 

AVO H 

 

Denim Danes Dracula FI45390/04 

3 v. Hyvänkokoinen, hyväluustoinen. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvät korvat, 

keskiruskeat silmät, tasapurenta. Hyvä rungon syvyys, saisi olla tilavampi, niukasti kulmatunut 

edestä, riittävästi takaa, hyväasentoinen häntä. Liikkuu voimattomalla lyhyellä sivuaskeleella. 

Käpälät voisi olla tiiviimmät, luisu lantio. 

AVO H 

 

Hoppingham's Fact Duty Aulis FI12018/05 

Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet. Kallon ja kuonon linjat ei 

yhdensuuntaiset, epävarmat korvat, vaaleat silmät, hyvä purenta. Hyvä runko, eturinta saisi olla 

selvempi, niukasti kulmautuneet raajat, erinomaiset käpälät, hyvä häntä. Liikkuu lyhyellä ja 

voimattomalla askeleella, 

AVO H 

 

Jättiläisen Junkmail FI13834/05 



2,5 v. Erinomainen koko, hyvä luusto, kallon ja kuonon linjat ei yhdensuuntaiset, hyvät korvat, 

hieman löysät luomet, näkyy vilkkuluomi oikeassa silmässä, hyvä purenta. Rungon syvyys joka 

voisi olla syvempi, puutteellinen eturinta, hyvä käpälät, häntä. Niukasti kulmautuneet raajat, liikkuu 

lyhyellä ja voimattomalla sivuaskeleella. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Bonel Sirius FI24279/04 

Hyvänkokoinen, -luustoinen, pitkärunkoinen uros. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät korvat, 

keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Hyvä rungon syvyys, riittävä tilavuus, eturinta voisi olla 

selvempi, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvät käpälät. Voisi nostaa häntäänsä paremmin 

liikkeessä. Liikkuu voimattomalla ja lyhyellä sivuaskeleella. Hyvä karva ja musta väri. 

VAL ERI2 PU2 

 

Danemanian Fits To Genedda FI11455/02 

Hyvänkokoinen ja -luustoinen uros, hyvät rungon mittasuhteet. Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon 

linjat, hyvät korvat ja silmät, epätasainen alahammas rivi. Hyvä rungon syvyys, eturinta voisi olla 

selvempi, hyvät käpälät. Hetkellisesti onnahtaa toista takajalkaa. 

VAL ERI3 PU3 

 

Jättiläisen Finlandia FI15128/03 

4,5 v, erinomainen koko, luuston vahvuus, komea kokonaisuus. Erinomaiset rungon mittasuhteet. 

Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, epävarmat korvat, hyvät silmät. Hyvä runko, riittävä eturinta, 

tasapainoiset riittävästi kulmautuneet takaraajat, käpälät voisi olla tiiviimmät. Hyvä häntä, liikkuu 

lyhyellä askeleella sivulta. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Jättiläisen Myrna FI37701/06 

11 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, tasapainoiset hyvät rungon mittasuhteet, löysässä kunnossa, oikea 

korva epävarma, hyvät silmät, hyvä purenta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset 

kulmaukset, hyvät käpälät. Hieman pehmeä selkä joka näkyy liikkeessä. Liikkuu ikäisekseen hyvin. 

JUN EH2 

 

Mi'havana Beautiful Girl FI17741/06 

15 kk. Tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu, hyvät rungon mittasuhteet. Pää ja kuonolinjat ei 

yhdensuuntaiset, vasen korva epävarma, hyvä purenta. Ikäisekseen hyvä runko, eturinnan tulee 

kehittyä, riittävästi kulmautuneet raajat, käpälät saisi olla tiiviimmät. Hyväasentoinen häntä, liikkuu 

sivulta lyhyellä askeleella, edestä löysästi, tarvitsee aikaa. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Danemanian Olivienne FI48380/05 

NUO POISSA 

 



Genedda Aurora Borealis FI48195/05 

Ryhdikäs, kaunislinjainen narttu, lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon mittasuhteet, keskiruskeat 

silmät, hyvä purenta. Ikäisekseen hyvä runko, riittävä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, käpälät 

voisi olla tiiviimmät, hyväasentoinen häntä, hyvät liikkeet. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

avoinluokka 

 

Genedda Zymphatic Alien FI38594/05 

2 v. Kaunislinjainen, hyväluustoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset kallon 

ja kuonon linjat, otsapenger saisi olla selvempi, epävarmat korvat, hyvät silmät, hyvä purenta. Hyvä 

rungon syvyys, eturinta selvempi, tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät. Hyvä 

harlekiiniväritys, vaivattomat liikkeet. 

AVO ERI1 PN4 VASERT 

 

Jättiläisen Istar B'seba FI48298/04 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04 

Kaunislinjainen valionarttu. Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, keskiruskeat silmät, löysät 

alaluomet, hieman kapea alaleuka, epätasainen alahammasrivi. Hyvä runko, riittävä eturinta, 

niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyväasentoinen häntä. 

VAL ERI1 PN2 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

Erinomainen koko, hyvä luuston vahvuus, tyylikäs valionarttu. Vahva, narttumainen pää, 

hyväasentoiset korvat, hyvät alaluomet, hyvä purenta. Hyvä runko, riittävä eturinta, niukasti 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Käpälät voisi olla tiiviimmät, kaunis musta väri, liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 PN3 

 

Sajonne True Romance FI27694/04 

Erinomainen koko, luuston vahvuus, tyylikäs kokonaisuus. Hyvät korvat, hieman löysät alaluomet, 

otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä runko, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, käpälät saisi 

olla tiiviimmät. Kaunis musta väri, hyväasentoinen häntä. Liikkuu ok, pää voisi olla feminiinisempi. 

VAL ERI3 

 

 

 

 


