
12.8.2007 Joensuu 

 

Hilkka Salohalla 
 
Keltainen & Tiikeri 

 
Urokset, Pentuluokka 

 
Uno Notanga LSVKDD1057/07 

Oikean kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen hyvin kehittynyt pentu. Hyvät pään linjat. Hieman 

avoimet silmät. Hyvä purenta. Hyvät korvat. Huulet voisivat olla hieman tiiviimmät. Riittävä kaula. 

Ikäisekseen riittävän tiivis ylällinja. Erinomainen luusto. Hyvät käpälät. Riittävät kulmaukset edessä ja 

takana. Liikkuu haluttomasti helteestä johtuen, edestä hyvin. 

PEK 2 
 
Von Scheer's Captain morgan 48601/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt urospentu. Pää saa vielä 

kehittyä. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Oikein kulmauksellinen edestä ja takaa. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Hyvä luusto ja käpälät. Hyvät ja tasapainoiset liikkeet. 

PEK 1 KP ROP 
 
Urokset. Junioriluokka 

 
Jättiläisen Ox To Love Dane's 11780/07 

Kooltaan ja mittasuhteilltaan  erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. hyvä kallo ja luusto, samoin 

pään linjat. Erinomainen huulikulma. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin kulmauksellinen edestä ja takaa. 

Ikäisekseen hyvä eturinta. Vielä hieman ulkonevat kyynerpäät. Hyvät takakulmaukset. Hyvä runko. 

Liikkuu vielä kovin löysin kyynärpäin, muutoin helteestä huolimatta melko hyvin. 

JUN EH JUK 1 
 
Urokset, Nuortenluokka 

 
Love-Dane's Åthello 47616/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen valmis uros, jolla hyvä kallo. Hieman kyömy kuono. Hyvät 

pään linjat. Hyvä huulikulma. Oikea purenta. Hieman avoimet silmäluomet. Hyvät korvat.Hyvä kaula ja 

ylälinja. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto. Hyvät käpälät.  Hieman niukka polvikulma, 

muutoin riittävät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 

NUO 1 PARAS UROS 2 SERT VARACA 
 
Love-Dane's Ässä-Kuningas 19894/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hieman niukasti edestä ja takaa kulmautunut uros. Hyvä purenta. 

Hieman takaluisu kallo, joka ei saa enää vahvistua. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Eturinta saa vielä 

voimistua ja kehittyä. Riittävä luusto. Niukka polvi ja kinnerkulma. Vielä runsaasti harmahtavaa karvaa 

etuosassa ja valkoinen rintaviiru. Liikkuu lyhyin askelin, melko hyvällä yhdensuuntaisuudella. 

NUO EH NUK 2 
 
Catapha's Xantus 41991/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jonka ilmeen pilaavat kovin avoimet 

luomet ja näkyvät vilkkuluomet. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvä huulikulma. Hyvä kaula, säkä 

ja selkälinja. Vielä puutteellinen eturinta ja rintakehän syvyys ja tilavuus. Riittävä luusto. Hyvät käpälät. 

Hyvä väritys. Liikkuu ja seisoo hieman kinnerahtaasti. Yhdensuuntaiset etuliikkeet. Hieman lyhyet 

sivuliikkeet.  

NUO H 
 



Urokset, Avoinluokka 

 
Love-Dane's Yrjö-Suuri 30090/04 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla oikeat kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvät silmät ja 

korvat. Kauniit päänlinjat. Hyvä huulikulma. Kaunis kaula ja selkälinja. Hyvä eturinta, rinnan syvyys ja 

rintakehän ppituus. Hyvä luusto, mutta käpälät voisivat olla paremmat. Riittävät kulmaukset edessä, 

erinomainen takana. Liikkuu hyvin.  

AVO ERI AVK 1 
 
Great-Golden's Irwin Goodman 43461/04 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hieman raskas kalloinen uros. Kauniit silmät. Korkealta taittuvat hyvin 

kannetut korvat. Kaula voisi olla hieman pidempi. Hyvä eturinta mutta hieman puutteellinen rinnansyvyys. 

Hyvä luusto. Riittävät etukulmaukset, mutta hieman niukka polvikulma. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin. 

AVO EH AVK 3 
 
Gluckskind Bestario 43721/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, voimakaspäinen uros, jonka kallo saisi olla tasaisempi. Hyvä purenta ja 

korvat, mutta avoimet silmäluomet ja näkyvä vilkkuluomi pilaavat ilmettä. Hieman löysää nahkaa päässä. 

Riittävä kaula. Köyristää lanneosaansa sekä seistessä että varsinkin liikkuessa. Erinomainen eturinta ja 

rintakehän syvyys, mutta rintakehä voisi olla hieman pidempi. Jyrkkä lantio. Riittävät etukulmaukset, 

hieman niukka polvikulmaus. Hyvä luusto. Yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet mutta valitettavasti 

voimaton sivuliikunta ja takaraajat jäävät rungon alle. 

AVO H 

 
Dogiwokin Sunnysize 14507/01 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hieman löysässä kunnossa esitetty 6 vuotias  uros. Hyvät kallon ja 

kuonon mittasuhteet. Melko hyvät silmät. Hyvät korvat. Kaula voisi olla hieman kuivempi. Hyvä säkä ja 

ylälinja. Hyvin kulmautunut etuosa, samoin takaosa. Hyvä luusto ja käpälät. Erinomainen eturinta ja 

rintakehän syvyys, mutta vatsalinja saisi nousta kauniimmin. 

AVO EH AVK 2 

 
Urokset, Valioluokka 

 
Grand Electra's Damm Tuzz S17241/2002 

Koon alarajalla oleva, hieman pitkärunkoinen uros, jolla hyvä pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hieman 

löysää kaulanahkaa. Hyvä kaula ja säkä. Erinomainen eturinta ja rinnan syvyys ja rintakehän pituus. 

Hieman pitkä lanne. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu löysin kyynerpäin 

ja hieman tehottomin askelin. 

VAL ERI VAK 2 PARAS UROS 3 VASERT 

 
Alder Glade's Dante 35386/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomaisen tyylikäs uros, jolla hyvä kallo ja kuono ja päänlinjat. Hyvä 

purenta. Yksi yläetuhammas kaksoishammas. Silmät voisivat olla aavistuksen tiiviimmät. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto. Käpälät voisivat olla hieman tiiviimmät. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman löysästi edestä, saisi käyttäytyä hieman itsevarmemmin. 

VAL EH  
 
Love Dane's ZZ Top Guy 27638/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea uros, jolla hyvä pää, purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula, säkä ja 

ylälinja. Hyvä eturinta, rinnan syvyys ja rintakehä. Riittävä luusto. Hieman avoimet käpälät. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu muuten hyvin mutta takaraajat jäävät rungon alle ja ylällinja on 

hieman takakorkea. 

VAL EH VAK 4 
 



Abragadabra's Fantastic Phenom 33154/04 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla voisi olla hieman pidempi pää. Hieman avoimet 

silmäluomet. Hyvät korvat. Hyvä purenta. Hieman takaluisu kallo. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä ylälinja. Hyvä 

eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI VAK 3 PARAS UROS 4 
 
Love-Dane's Victory of North 16372/03 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomaisen jalo uros. Hyvä pää. Hieman avoimet silmäluomet. Hyvät 

päänlinjat ja huulikulma. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät. 

Liikkuu hyvin. 

VAL ERI VAK 1 PARAS UROS 1 ROP CACIB 

 
Nartut, Junioriluokka 

 
Love-Dane's Artic Moon 53833/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oiva. Ikäisekseen hyvin kehittynyt jolla hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. 

Silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Ikäisekseen 

erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto mutta hieman pitkät käpälät. Liikkuu hieman löysästi edestä 

ja kovin ahtaasti takaa riittävän pitkällä askeleella. 

JUN EH JUK 1 
 
Nartut, Avoinluokka 

 
Glukskind Bohaterka 43717/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oiva narttu, jolla kaunis pää. Hyvä purenta ja korvat. Silmät voisivat olla 

hieman tiiviimmät. Hyvä kaula ja säkä. Hieman takakorkea ylälinja sekä seistessä että liikkeessä. Rintakehä 

ja eturinta saavat vielä kehittyä. Hyvö luusto mutta hieman pitkät käpälät. Niukasti kulmauksia edessä ja 

takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta kovin lyhyin askelin ja takajalkojen liike jää rungon alle. 

AVO EH AVK 1 
 
Nartut, Valioluokka 

 
Grand Electra's Donna Diva S17240/2002 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomaisen elegantti narttu. Kaunis nartun pää, joskin silmäluomet voisivat 

olla tiiviimmät. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Hyvä etulinja ja rintakehä. Pysty 

olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI VAK 1 PARAS NARTTU 1 VSP CACIB 
 
Alder Glade's Dearie 35391/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Harvinaisen kaunis päinen ja ilmeinen narttu. Hyvä purenta, 

huulikulma, korvat ja silmät. Riittävä kaula. Hyvä selkälinja. Riittävä eturinta ja rinnan syvyys, samoin 

rintakehän pituus. Riittävä luusto. Hyvät käpälät. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakullmaukset. Väri 

voisi olla hieman keltaisempi. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI PARAS NARTTU 2 VARACA 
 
Love Dane's Valentine 16370/03 

Oikean kokoinen, hieman pitkä narttu. Kuono hieman lyhyt suhteessa kalloon. Hyvä purenta, ylhäällä 

edessä yksi kaksoishammas. Hieman puutteellinen huulikulma. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Riittävä eturinta 

ja rintakehä. Hyvin kulmauksellinen edestä ja takaa. Riittävä luusto. Hieman pitkät käpälät. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI VAK 3 PARAS NARTTU 3 
 
Nartut, Veteraaniluokka 

 
Love Dane's Lilli Marlen 37912/97 



Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hyväkuntoinen 10v, jolla elegantti pää, jonka ilmettä hieman häiritsevät 

avoimet silmäluomet ja näkyvä vilkkuluomi.Kallon tulisi olla tasaisempi. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä 

eturinta. Hyvä rintakehä. Hieman niukat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto. Liikkuu 

ikäisekseen erittäin hyvin.  

VET ERI PARAS NARTTU 4 VET ROP 
 
Kasvattajaluokka 

 
Kennel  Love Dane's 

Erittäin tasainen ryhmä kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomaisia rotunsa edustajia. Hyvät vahvat raajat ja 

käpälät. Hyvät päät. Ilmeitä parantaisi  tiiviimmät silmäluomet. Hyvin liikkuvia ja yhtä nuorta 

lukunottamatta erinomaiset etuosat. Onnittelut kasvattajalle.  

KASV 1 KP 
 
Musta & Harlekiini 

 
Uros, Pentuluokka 

 
Möhköfantti DJ's Armada 36148/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt harlekiini, jolla hyvä 

purenta. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet mutta vielä hieman takaluisu kallo. Silmäluomet voisivat olla 

tiiviimmät. Hyvä kaula ja ikäisekseen hyvä selkälinja. Erinomainen luusto ja  käpälät. Hyvä väri. Liikkuu 

hyvin. 

PENTU 1 KP ROP 
 
Uros, Junioriluokka 

 
Black Terminator's Carlos 32779/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea uros, jolla hieman raskaskalloinen pää. Hyvä purenta. Silmäluomet 

voisivat olla hieman tiiviimmät. Hyvä kaula, joskin hieman löysää kaulanahkaa. Hyvä säkä. Ylälinja saa 

vielä  suoristua sekä seistessä että liikkeessä. Hieman niukasti kulmauksia edestä, riittävästi takaa. Hyvä 

luusto ja käpälät. Hyvä väri. Liikkuu vielä hieman löysästi mutta yhdensuuntaisesti. 

JUN EH JUK 3 
 
Ozaenas No Or Never 54550/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, erittäin tyylikäs ja samalla vahva uros, jolla harvinaisen hyvät 

silmät ja ilme. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä. Erinomainen 

luusto, mutta hieman pitkät käpälät. Riittäväät etulukmaukset, hiukan niukat takakulmaukset. Kaunis 

väritys. Liikkuu erittäin hyvin.  

JUN ERI JUK 1 PARAS UROS 4 VASERT ROP-JUNIOR 
 
Nickel's Moonlight to Pilstar 17717/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikeka juniori joka saa vielä vahvistua kauttaaltaan. Hyvä pään pituus, mutta 

turhan voimakkaat posket. Hyvä purenta ja korvat. Melko hyvät silmät. Hyvä kaula. Vielä puutteellinen 

eturinta. Hyvä rinnan syvyys mutta rintakehä saa vielä täyttyä. Riittävät etukulmaukset, niukat 

takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Kyynerpäät saavat vielä kiintyä liikkeessä. Sivuliikkeet ok.  

JUN EH JUK 2 
 

 

 

 

 
Uros, Avoinluokka 



 
Anixous DJ White nk 13921/04 

Kooltaan ka mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla komea uroksen pää joskin hieman takaluisu kallo. 

Kauniit silmät. Hyvät korvat, samoin purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Hyvä rintakehä. 

Hyvä luusto ja käpälät. Melko hyvä väri. Riittävät etukulmaukset, erinomaiset takakulmakset. Liikkuu 

hyvin. 

AVO ERI AVK 1 PARAS UROS 3 SERT 

 

Uros, Valioluokka 

 
Jättiläisen Kalanchoe 43583/05 

 Kooltaan ja mittasuhteiltaan eriomaisen tyylikäs ja jalo uros, jolla hyvät päänlinjat. Hieman kookkaat 

silmät. Hyvät korvat ja purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä 

eturinta. Hyvä rintakehä. Muuten hyvä väritys, mutta muutamia pieniä vääränvärisiä läiskiä. Hyvä luusto ja 

käpälät. Liikkuu hyvin.  

VAL EH VAK 3  
 
Blockbuster von Schontal 24334/03 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomaisen vahva ja jalo uros, jolla erinomainen pää, joskin hieman roikkuvat 

huulet. Hyvät silmät. Kaunis kaula. Hyvä säkä. Hyvä eturinta ja rintakehä. Pysty olkavarsi. Hyvä väritys. 

Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. 

VAL ERI VAK 2 PARAS UROS 2 KANS MVA 

 
Horsebjeng Judge II DKK06501/2005 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Hieman raskaan vaikutelman antava uros. Kallo saisi olla 

hieman jalompi ja silmäluomet tiiviimmät. Hyvä purenta ja korvat. Hieman lyhyt kaula. Hyvä selkälinja. 

Hieman puutteellinen eturinta. Hyvä rintakehä, joskin vatsaviiva saisi nousta kauniimmin. Niukat 

etukulmaukset. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Tyylikkyys kärsii hieman ylipainosta. 

Liikkuu hieman ahtaasti edestä ja takaa, sivusta ok. 

VAL EH VAK 4 

 
Catapha´s Thunder Bruno 30064/04 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea uros, jolla hyvä purenta ja hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, mutta 

kallo voisi olla hieman tasaisempi.Ilmettä häiritsevät näkyvät vilkkuluomet. Hyvä kaula ja säkä. Vielä 

Puutteellinen eturinta ja rinnansyvyys. Hyvä luusto. Hieman niukat kkulmaukset edessä ja takana. Liikkuu 

vielä kovin epävakaasti ja lyhyin askelin. 

VAL EH VAK 

 
Ozaenas Lovejoy 17909/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen samalla voimakas ja jalo. Toivoisin vielä hieman pidemmän ja 

jalomman pään. Kauniit silmät. Hyväät korvat. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävä etulinja. Erinomainen 

rintakehä. Kyynerpäät voisivat olla hieman tiiviimmät. Hieman niukat etukulmaukset, hyvät 

takakulmaukset. Hyvä luusto. Käpälät voisivat olla hieman paremmat. Hyvä väritys. Erinomaiset likkeet. 

VAL ERI VAK 1 PARAS UROS 1 ROP CACIB 
 

 

 

 

 

 

 

 
Uros, Veteraaniluokka 



 
Genedda Never Say Never 31999/99 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, hyvä kuntoinen veteraani, jolla kaunis pää. Hyvät silmät, korvat 

ja purenta. Hyvä kaula ja selkälinja. Eturinta voisi olla hieman voimakkaampi. Riittävä rinnan syvyys. 

Erinomainen luusto. Hieman niukat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Liikkuu hieman löysin 

kyynerpäin ja ahtaasti takaa. Sivvusta hyvin. 

VET ERI VEK 1 VET ROP 
 
Nartut, Junioriluokka 
 
Catapha´s Yannichel 12471/07 

Mittasuhteiltaan oikea, vielä kovin pentumainen juniori. Hyvät pään mittasuhteet. Kauniit silmät. Hyvä 

purenta ja korvat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Eturinnan ja rintakehän tulee vielä täyttyä. Hyvä luusto ja 

käpälät. Niukat etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Vielä kovin pentumaiset liikkeet.  

JUN EH JUK 2 
 
Ozaenas Nougat 54548/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, erittäin ryhdikäs juniori, jolla hyvät pään mittasuhteet mutta hieman 

takaluisu kallo. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hieman pysty kaulan kiinnitys. Hyvä selkälinja. 

Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta ja rintakehä saavat vielä täyttyä. Niukat etukulmaukset, hyvät 

takakulmaukset. Liikkuu hieman löysästi hyvällä askel-pituudella. 

JUN EH JUK 1 
 
Nartut, Nuortenluokka 
 
Catapha´s Xiomara 41994/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, mutta kovin kevyt narttu. Hyvät pään linjat. Hieman avoimet 

silmäluomet. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Puutteellinen eturinta ja rintakehä. Hyvä 

luusto ja käpälät. Hieman niukat kulmaukset edestä ja hyvät takaa. Liikkuu kovin löysästi edestä ja takaa, 

sivuilta lyhyin askelin.  

NUO H  
 
Anxious Elba to Ozaenas 46015/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen tyylikäs narttu, jolla hyvä pää, silmät, korvat ja purenta. Kaunis 

kaula ja säkä. Vielä puutteellinen eturinta ja rintakehä. Pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä 

luusto ja käpälät. Liikkuu vielä löysin kyynerpäin edestä, sivusta riittävän pitkällä askeleella.  

NUO EH NUK1 
 
Nartut, Avoinluokka 
 
Danemanian Klein Kuh 39827/04 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, jolla hyvät päänlinjat ja hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvä kaula, 

säkä ja ylälinja. Hyvä etuosa. Hyvä rintakehä. Riittävä luusto. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu 

hieman löysästi edestä ja lyhyin askelin. 

AVO EH AVK 4 
 
Catapha´s Tender Touch 30069/04 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, hieman löysässä kunnossa esitetty narttu. Hyvät päänlinjat. Hyvä 

purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Riittävä luusto. Riittävä eturinta ja rinnansyvyys. 

Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hyvin. 

AVO EH AVK 3 
 
 



 

 
Sando´s Leda S17246/2005 
Kooltaan riittävä, mittasuhteiltaan oikea.Elegantti narttu, jolla hyvä pää, purenta, silmät ja korvat. Riittävä 

eturintaja rinnan syvyys. Luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvät etukulmaukset. Hieman niukka 

polvikulma. Liikkuu hyvin. Hieman turhan suuret merkit. 

AVO ERI AVK 1 PARAS NARTTU 1 VSP SERT CACIB 
 
Ozaenas Havanna Star 17696/02 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla voimakas pää. Hyvä purenta, sillmät ja 

korvat. Hyvä kaula ja yläälinja. Hyvä runko ja eturinta. Erinomainen luusto ja hyvät käpälät. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman löysin kyynärpäin, muutoin hyvin.  
AVO ERI AVK 2 PARAS NARTTU 2 VASERT VARACA 
 
Nartut, Veteraaniluokka 
 
Catapha´s Juliette 26605/99 
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Hyvä nartun pää, purenta ja korvat. Hyvä eturinta ja 

rintakehä. Kovin niukat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä, 

muutoin hyvin. 
VET ERI VEK 1 PARAS NARTTU 3 VET VSP 
 
Kasvattajaluokka 
 
Kennel Catapha´s 
Ryhmä oikean kokoisia ja mittasuhteiltaan oikeita doggeja. Ryhmän yhtenäisyyttä häiritsee kovin nuori ja 

kesken kehityksen oleva narttu. Hyvät luustot ja käpälät. Saisivat liikkua hieman pidemmin askelin ja 

etuosat saisivat olla tiiviimmät. 

KASV 2 
 
Kennel Ozaenas 

Ryhmä kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomaisia tanskandoggeja. Joilla hyvät luustot, mittasuhteet ja päät. 

Kauniit kaulat ja ylälinjat. Riittävän tasainen ryhmä saadakseen KP:n. Hyvin liikkuvia koiria. 

KASV KP 
 
Sininen 
 
Uros, Nuortenluokka 
 
Bonel Uruk-Hai 46508/05 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla komea uroksen pää. Hyvät silmät, korvat ja purenta. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta saa vielä hieman täyttyä. Hyvä rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävä 

kulmaus edessä, hyvä takana. Liikkuu hyvin. 

NUO ERI NUK 1 PARAS UROS 2 SERT VARACA 
 
Uros, Valioluokka 
 
Saradane’s Dude of Dreams 43584/04 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva ja jalo uros. Hyvä pää jonka linjat voisivat olla 

yhdensuuntaiset ja posket kuivemmat. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä 

rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI VAK 1 PARAS UROS 1 ROP  
 



Bonel Oswald 41624/02 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, voimakas uros jolla hyvä uroksen pää. Hyvä purenta, silmät ja 

korvat. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävä eturinta hyvä rintakehä. Niukat etukulmaukset, hyvät 

takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin, mutta köyristää hieman lanneosaa liikkeessä. 

VAL ERI VAK 2 PARAS UROS 3 
 
Nartut, Nuortenluokka 
 
Bonel Xtreme Eleanor 21088/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Kaunispäinen juniori. Hyvä purenta ja korvat. Erittäin kauniit 

silmät. Hyvä kaula ja ikäisekseen hyvä ylälinja. Vielä puutteellinen eturinta. Riittävä rinnansyvyys. Riittävä 

luusto. Hyvät käpälät. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Liikkuu vielä kovin ahtaasti takaa, 

löysästi edestä, hyvin sivusta. 

NUO EH NUK 1  
 
Nartut, Valioluokka 
 
Bonel Onella 41628/02 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Sopivan voimakas narttu. Hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Riittävä eturinta, hyvä rintakehä. Riittävän kulmautunut edessä ja takana. Liikkuu hieman löysästi 

edestä, muutoin hyvin. 

VAL ERI VAK 1 PARAS NARTTU 1 VSP KANS MVA 
 
Kasvattajaluokka 
 
Kennel Bonel 

Ryhmä kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomaisia doggeja joilla hyvät luustot ja käpälät. Hyvät silmät, korvat 

ja päät. Liikkuvat hyvin. Onnittelut kasvattajalle. 

KASV 1 KP 
 


