
 
12.5.2007 Hamina 

 

Saija Juutilainen 

 

Tiikerijuovainen - keltainen 

 

Urokset, junioriluokka 

 

Great Master Macho Manolito 35820/06 

11kk Oikea ryhtinen juniori, jolla sopusuhtainen raajaluusto. Antaa tänään vielä kovin korkea raajaisen yleiskuvan. 

Hyvä pään pituus, ilme, otsapenger ja purenta. Erinomainen huulilinja. Kauniit tummat silmät., alaluomet voisi olla 

tiiviimmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Rintakehä voisi olla pidempi ja eturinta saa vielä kehittyä. Hyvät etukulmaukset. 

Tänään kovin niukat takakulmaukset. Hienot, vankat käpälät. Hieman lyhyt häntä. Kaunis väritys. Liikkuu vielä kovin 

ahtaasti ja löysästi. Erinomainen luonne. Tarvitsee vain aikaa.. 

JUN H 

 

Red Rublev Sergei 44552/06 

 

9kk mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erinomainen. Hyvä luustoinen ja ryhtinen. Hyvin kaunis pitkä pää, jossa 

erinomaiset linjat ja ilme. Hyvä purenta. Kauniit huulet. Hyvät korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hieno pitkä 

rintakehä ja lupaava rinta. Hyvä hännän pituus. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Vankat käpälät. Hyvä väri ja 

karvapeite. Liikkuu edestä vielä löysästi. Hyvä sivuaskel. Tarvitsee kehätottumista; antaa kyllä käsitellä, mutta on 

uhmaiässä. 

JUN EH 1 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Alder Glade’s Dean 35388/05 

Lähes 2v. Oikearyhtinen, urosmainen ja mittasuhteiltaan hyvä nuorukainen, jolla erinomainen raajaluusto ja ikäisekseen 

hyvä rintakehä. Hyvä pään pituus, purenta ja huulilinja. Turhan vaaleat ja löysäluomiset silmät. Riittävä otsapenger. 

Vahva kaula joka voisi kiinnittyä sulavammin ylälinjaan. Saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa ja 

lantio on turhan lyhyt ja laskeva. Hyvin kauniitä käpälät. Hyvä väritys. Liikkuu löysin kyynärpäin ja sivusta kovin 

lyhyellä askeleella ja taka-askeleessa voisi olla enemmän voimaa. Super hieno luonne. 

NUO EH 1 

 

Urokset, Valioluokka 

 

Diplomatic’s Val Kilmer 21975/03 

5½-vuotias. Olemukseltaan oikea. Upearyhtinen, runkoinen ja luustoinen uros. Erinomainen pitkä pää. Hyvät silmät, 

purenta ja huulilinja. Otsapenger voisi olla selvempi. Hyvin kaunis kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. Vahvat reidet ja 

matalat kintereet. Erinomaiset käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti, edestä hieman varvasahtaasti. Hyvin kaunis 

sivuaskel. Ylälinja voisi olla liikkeessä vahvempi. Esiintyy ja esitetään kauniisti. 

VAL ERI21 PU-2 

 

Edendane’s Henry Higgins 37095/03 

3½-vuotias. Erinomaisen ryhdikäs, hyvärunkoinen ja luustoinen ja tasapainoinen uros. Hyvä pään pituus. Silmät voisi 

olla tummemmat. Hyvä purenta ja huulilinja. Riittävä otsapenger. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomaiset vahvat käpälät. 

Liikkuu hyvin. Sivulta erinomaisella askelpituudella ja voimalla linjansa säilyttäen. Esiintyy ja esitetään kauniisti. 

Miellyttävä käytös. 

VAL ERI1 PU-1 VSP 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Red Rublev Sade 44549/06 

 

9kk tyylikäs, tasapainoisesti kehittynyt, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava juniori. Tyylikäs pitkä pää. Hyvä 

purenta ja huulilinja. Riittävä otsapenger. Hyvät tummat silmät. Hyvä korvien kiinnitys. Kaunis kaulan kaari, mutta 

voisi kiinnittyä sulavammin ylälinjaan. Hyvä runko; aavistuksen pitkä lanneosa ja jyrkkä lantio. Hyvät, vahvat käpälät. 

Vahva häntä. Kaunis väritys. Ikäisekseen liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella ja voimalla yhdensuuntaisesti 

edestakaisin. Superluonne. 

JUN EH 1 



 

Nartut, nuortenluokka 

 

Alder Glade’s Daphne Great-M 35389/05 

22kk. Kauniryhtinen ja hyvärunkoinen nuori narttu, jolla sopusuhtainen raajaluusto. Hyvä pitkä pää. Kaunis ilme. Hyvä 

purenta ja huulilinja. Otsapenger voisi olla selvempi. Kaunis kaula, mutta turhan pysty kaulan kiinnitys. Hieman luisu 

lantio. Hyvä rintakehä, mutta eturinta saa vielä kehittyä ja kyynärpäät tiivistyä. Voisi olla paremmin kulmautunut 

edestä. Riittävät takakulmaukset. Riittävä häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta taka-askeleessa saisi olla enemmän 

pituutta. Esiintyy ja esitetään kauniisti. Hyvä luonne. 

NUO EH 2 

 

Alder Glade’s Dearie 35391/05 

23kk. Tasapainoisesti kehittynyt, oikearyhtinen, hyvä runkoinen ja luustoinen nuori, jolla kaunis pitkä pää. Hyvä 

purenta ja huulilinja. Kaunis ilme. Otsapenger turhan loiva. Ylälinja erinomainen. Hyvä eturinta ja rintakehä. Olkavarret 

saisi olla viistommat, mutta muuten hyvät kulmaukset. Hyvä hännän pituus. Liikkuu hyvin kauniisti joka suunnasta 

katsottuna. Erinomainen luonne. 

NUO ERI1 PN 3 SERT 

 

Citnaltanstriders Promise Kept 52780/05 

22kk. Kaunisryhtinen, tyylikäs nuori, jolla oikeat rungonmittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pään pituus, purenta ja 

huulilinja. Keskiruskeat silmät. Vielä hieman pyöreä kallo. Kaunis kaula ja ylälinja. Rintakehä saa vielä kehittyä, 

samoin eturinta ja alalinja nousee voimakkaasti. Hieman laskeva lantio. Voisi kulmautua paremmin. Hyvät käpälät. 

Hyvä hännän pituus. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella. Luonne ok. Kaipaa kehätottumista. 

NUO EH 3 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Alder Glade’s Loretta 28441/04 

3v. Tyylikäs, hyväryhtinen, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, jolla hyvä pään pituus, purenta ja huulilinja. Silmät saisi 

olla tummemmat ja otsapenger parempi. Kaunis kaulan kaari ja kiinnitys. Hyvä ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät 

kulmaukset. Riittävä raajaluusto. Hyvät käpälät, samoin häntä. Liikkuu takaa kovin löysästi kintereistä ja edestä löysin 

kyynerpäin. Hyvä askelpituus, mutta voimaa saa tulla lisää. Esiintyy ja esitetään hyvin. Antaa käsitellä itseään, mutta on 

tänään hieman hämillään. 

AVO H 

 

Nartut, valioluokka 

 

Edendane’s Luthien Tinuviel 27698/04 

3v. Tyylikäs, kaunisryhtinen, hyvä luustoinen ja runkoinen narttu, jolla oikealinjainen riittävän pitkä pää. Hyvä purenta, 

huulet ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä vahva takaosa. Etuosa saisi kulmautua paremmin. Hyvät käpälät. 

Liikkuu takaa hieman ahtaasti ja etuaskeleessa voisi olla enemmän pituutta ja voimaa. Mukava luonne. 

VAL ERI2 PN-2 

 

Edendane’s My Fair Lady 37097/03 

Upearyhtinen, mittasuhteiltaan miellyttävä, voimakas, kuitenkin tyylikäs narttu, jolla erinomainen runko ja raajaluusto. 

Kaunis pitkä pää. Hyvä purenta ja erinomaiset huulet. Kauniit tummat silmät. Riittävä otsapenger. Erinomainen kaula, 

ylälinja ja eturinta. Olkavarret voisi olla viistommat. Hyvä vahva takaosa. Hyvä häntä. Erinoainen sivuaskel. Nostelee 

hieman eturaajojaan. Hyvä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

VAL ERI1 PN-1 ROP 

 

Kasvattaja 

Kennel Alder Glade’s 

Ei esitetty 

 

 

Mustaharlekiini 

 

Urokset, Nuortenluokka 

 

Alaunt Carlin Idefix Atlantic 39205/05 

22kk. Hyväluustoinen ja ryhtinen, vielä kovin keskentekoinen nuorukainen, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja 

sukupuolileima. Hyvä pään pituus. Otsapenger voisi olla parempi. Hyvä purenta, vielä löysät huulet ja kaulanahkaa. 



Vaaleat vilkkuluomet. Riittävä kaula. Turhan laskeva lantio. Hyvä häntä .Runko vielä kesken kehityksen, samoin rinta. 

Erinomainen lihaskunto. Vahvat käpälät. Liikkuu vielä kovin leveästi ja löysästi, askeleeseen saa tulla vielä lisää 

pituutta ja voimaa. Hyvä puhdas pohjaväri, mutta merkit voisivat jakaantua paremmin. Esiintyy ja esitetään hyvin. Hyvä 

luonne. 

NUO H 

 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Horsebjerg Judge JJ DKK06501/2005 

2v. Mittasuhteiltaan miellyttävä, hyväryhtinen ja runkoinen nuori uros, jolla riittävä raajaluusto. Kaunis pitkä pää. Hyvä 

purenta ja huulilinja. Silmät saisi olla tummemmat. Vahva kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Eturintaa saa tulla 

lisää. Hyvä häntä. Reidet saisi olla leveämmät. Riittävät kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä väritys. Liikkuu riittävällä 

askelpituudella. Taka-askeleessa saisi olla enemmän voimaa, kintereet hieman löysät. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

AVO ERI1 PU-2 SERT 

 

Urokset. valioluokka 

 

Blockbuster Von Schöntal 24334/03 

4½v. Hyväryhtinen, tasapainoinen, oikealinjainen uros, joka tänään hieman hoikka poika, muuten erinomaisessa 

lihaskunnossa. Hyvä profiili, purenta ja huulilinja. Hieman vaaleat silmät ja niukka otsapenger. Kaunis kaulan kaari ja 

ylälinja. Olkavarret voisi olla viistommat ja kyynerpäät tiiviimmät. Erinomainen vahva taka-osa. Hyvät käpälät. Riittävä 

eturinta. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askeleella. Hyvä väritys, joskin valkea voisi olla rungossa puhtaampaa. 

Esiintyy ja esitetään kauniisti. 

VAL ERI 1 PU-1 ROP 

 

Bonel Sirius 24279/04 

VAL Poissa 

 

Nartut, junioriluokka 

 

C’ Mon U-R-A Cutie 35070/06 

1v. Vielä kovin pentumainen, hyväryhtinen ja luustoinen juniori. Tänään vielä kovin kevytrunkoinen ja tekee ilmavan 

yleiskuvan. Hyvä pään pituus, purenta ja huulet. Otsapenger matala. Silmät voisivat olla tummemmat. Tyylikäs kaula ja 

ylälinja. Niukat kulmaukset. Hyvät käpälät, mutta seisoo edestä ranskalaisittain. Hieno pitkä häntä. Hyvin kaunis 

väritys. Riehakas käytös. Liikkuu vielä pentumaisen löysästi. Tarvitsee vain aikaa. 

JUN H 

 

Catapha’s Xari 41995/06 

1v. Viehättäväluonteinen, hyvärunkoinen ja luustoinen juniori, joka tänään vielä kovin takakorkeassa kehitysvaiheessa. 

Pitkä, mutta kapea pää. Hyvä purenta. Riittävät huulet ja otsapenger. Turhan vaaleat silmät. Korvat saisivat taittua 

paremmin eteen. Kaunis kaula. Hyvät vahvat käpälät. Niukat etukulmaukset. Ikäisekseen erinomainen eturinta. Hyvä 

pitkä häntä. Liikkuu vielä kovin pentumaisesti. Hyvä karvapeite, mutta värissä tänään hieman ruskeaa. Saa kehittyä 

kauttaaltaan. 

JUN H 

 

Megappon Morritort d’Aiqua 12627/06 

16kk. Tyylikäs, hyväryhtinen, mittasuhteiltaan oikea juniori. Hyvä profiili. Kuono saisi olla pidempi. Hyvä purenta ja 

huulet. Silmät saisi olla tummemmat. Korvat voisi laskeutua paremmin eteen. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. 

Runko saa vielä tilavoitua ja alalinja kuroutuu voimakkaasti. Hyvät käpälät. Hyvin kaunis väritys. Liikkuu hyvällä 

ryhdillä, mutta vielä kovin kapeasti ja askeleeseen saa tulla lisää pituutta ja voimaa. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

JUN H 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Hexenmeister Aida 42706/02 

5v. Hyväryhtinen ja runkoinen, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, jolla sopusuhtainen raajaluusto ja hyvät vahvat 

käpälät.  Hyvä pään profiili, mutta pituutta voisi olla enemmän. Hyvä purenta ja huulet. Vaaleat silmät. Lyhyt vahva 

kaula. Erinomainen eturinta. Turhan jyrkkä lantio. Hyvin jakautunut väritys, mutta pohjaväri voisi olla valkeampi ja 

joitain harmaita laikkuja. Esitetään turhan lihavassa kunnossa ja koira ontuu oikeaa takajalkaa. Erinomainen luonne. 

AVO EVA 

 



Nartut, valioluokka 

 

Bonel Sasha 24282/04 

3v. Hyvärunkoinen ja -luustoinen, oikearyhtinen, linjakas narttu. Hyvä pää, huulet ja purenta. Vaalea vilkkuluomet 

häiritsevät. Hyvä kaula ja ylälinja, joskin selkä saisi olla vahvempi. Hyvät kulmaukset ja käpälät. Hyvä rintakehä ja 

hännänkanto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja voimalla. Erinomainen väri. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

VAL ERI 1 PN-1 VSP 

 

Ozaenas Liquid Gold 17908/05 

VAL Poissa 

 

 

Sininen 

 

 

 

Urokset, valioluokka 

 

Bonel Roland 14105/04 

3,5v. Kaunisryhtinen ja -linjainen, hyväluustoinen ja runkoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä profiili. Otsapenger 

saisi olla selvempi. Hyvä purenta. Huulet ok. Hyvä ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä vahva takaosa ja käpälät. 

Kaunis väri. Liikkuu hieman varvasahtaasti, mutta sivulta erinomaisella ulottuvuudella ja voimalla. Mukava luonne. 

Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 

VAL ERI 1 PU-1 VSP 

 

 

Nartut. Junioriluokkka 

 

Bonel Xena 21087/06 

15kk. Hyvin kaunislinjainen ja ryhtinen juniori, jolla ikäisekseen hyvä runko. Sopusuhtainen raajaluusto. Pitkä pää. 

Hyvä purenta ja huulet. Hieman pyöreät silmät. Otsapenger voisi olla selvempi. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvät käpälät. 

Voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvin kaunis väritys. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Hyvä 

askelpituus sivusta. On tänään hieman etumatala liikkeessä. Kaipaa kehätottumiusta. 

JUN EH 1 

 

Unique Amigo Perro 15422/07 

11kk. Miellyttäväluonteinen, hyväryhtinen juniori, jolla erinomainen raajaluusto ja ikäisekseen sopiva rintakehä. Hyvä 

pään pituus. Ilmettä häiritsee hyvin löysät luomet ja punaiset vilkkuluomet. Hyvä purenta ja huulet. Riittävä otsapenger. 

Kaunis kaulankaari. On tänään hieman takakorkea ja seisoo takaraajat rungon alla. Hyvät käpälät. Väri voisi olla 

puhtaampi sininen. Liikkuu vielä kovin löysästi ja takakorkeana. Sivulta hyvä askelpituus. Esiintyy ja esitetään 

kauniisti. 

JUN H 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Bonel Viivi 46547/05 

18kk. Hyvin tasapainoisesti kehittynyt, oikearyhtinen ja –linjainen nuori narttu. Hyvä pään pituus. Otsapenger voisi olla 

parempi. Hyvä purenta ja huulet. Turhan vaaleat vilkkuluomet. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä vahva takaosa. Etuosa 

saisi kulmautua paremmin. Korkeat, mutta hieman pitkät varpaat. Riittävä eturinta. Hyvä väritys. Liikkuu erinomaisesti  

joka suunnasta katsottuna. Hyvin lupaava. 

NUO ERI 1 PN-1 SERT ROP 

 

Narutu, valioluokka 

 

Bonel Oona 41626/02 

4v. Hyväryhtinen ja linjainen, kauniisti liikkuva, hyvärunkoinen ja luustoinen narttu. Oikealinjainen ja –ilmeinen pää. 

Hyvä purenta ja huulet. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset ja käpälät. Liikkuu edestä hieman löysästi, 

erinomainen sivuaskel. Kaunis väritys. Esiintyy ja esitetään kaniisti. 

VAL ERI 2 PN-2 

Vain 1 valio-narttu?? 

 

Kasvattajaluokka 



 

Kennel Bonel 

(B.Viivi, B. Oona, .B. Xena, B. Roland) 

Ryhmä koostuu 3sta eri yhdistelmästä laadukkaita, hyväryhtisiä ja linjaisia kauniisti liikkuvia sinisiä doggeja. 

Miellyttävät luonteet, terveet rakenteet ja kaikki liikkuvat erinomaisella voimalla ja askeleella. Onnittelut kasvattajalle. 

KAS 1KP 

 


