13.5.2006 Harjavalta
Auli Vitikainen
Keltainen & Tiikerijuovainen
Urokset, junioriluokka
Heritaga Hill’s Texas Tycoon 225654/05
Sopiva koko erinomainen luusto. Seistessä erittäin näyttävän näköinen tiikeriuros jolla suuri valkoinen rintamerkki.
Hyvä pää ja ilme. Hyvä ylä- ja alalinja mutta aavistuksen suora olkavarsi. Liikkuu mielellään peitsaten mutta kun ravaa,
liikkuu pitkin askelin. Lupaava.
JUN ERI 1
Urokset, avoinluokka
Abragabra’s Fantastic Pheonom 33154/04
Erinomainen koko ja luusto. Erinomainen ylä- ja alalinja, aavistuksen suora olkavarsi. Erinomainen eturinta. Hyvä
ilmeinen uroksen pää, pään tasot eivät aivan yhdensuuntaiset, silmät voisivat olla tummemmat. Liikkuu hyvin,
aavistuksen löysästi edestä.
AVO ERI 1 PU 3 SERT FINMVA
Grazy Danes Kid of Spargo 32232/99
POISSA
Love-Dane’s X-Mas Duke 20243/04
Erinomainen koko ja luusto. Erinomaiset mittasuhteet. Hieman suora olkavarsi. Hieman pysty lantio. Erinomainen
kaula, säkä ja eturinta. Kauniit tassut. Vahva urosmainen pää. Keskiruskeat silmät. Kuono voisi olla pidempi, vahva
alaleuka. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, aavistuksen löysästi edestä.
AVO ERI 2 PU 4 VASERT
Urokset, valioluokka
Love-Dane’s Quentino 35276/00
Kookas vahvaluinen uros. Eriomaiset mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hieman vaaleat silmät. Erinomainen eturinta,
vahva reisi. Tilava runko. Liikkuu 6-vuotiaalle ominaisella tavalla. Kaunis väri, hyvä turkki. Rauhallinen luonne.
VAL ERI 2 PU 2
Love-Dane’s Quick Duke 35277/00
Erinomaista rotutyyppiä oleva vankkaluustoinen uros. Maskuliininen pää, kuono voisi olla aavistuksen pidempi.
Erinomainen runko, hieman lyhyt lantio. Erinomainen eturinta. Voisi liikkua hieman tehokkaammin, kuitenkin
yhdensuuntaiset liikkeet. Kaunis väri.
VAL ERI 1 PU 1 VSP
Love-Dane’s Rigo Star 13964/01
Keskikokoinen sopivan luuston omaava keltainen uros. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Kuono voisi olla
aavistuksen pidempi. Valitettavasti koiran vasen alakulmahammas ei aivan priimasti paikoillaan. erinomainen runko.
Liikkuu hyvin.
VAL ERI 3
Nartut, valioluokka
Ritzypal’s Boody On Stars 34243/03
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo, kuono voisi olla vahvempi ja hieman pidempi. Narttumainen ilme.
Rungossa ja liikkeissä ei pahaa sanaa sanottavana.
VAL ERI 1 PN 1 ROP
Kasvattajaluokka
Kennel Love-Dane’s
Homogeeninen komea ryhmä keltaisia uroksia. Urosmaiset päät. Hyvät eturinnat ja rungot. Onnea isoon kehään! 360,
361, 362, 363
KASV 1 KP ROP BIS 2-KASV

Sininen
Urokset, avoinluokka

Tavernier’s Barret’s Privateer 31551/05
Vielä hieman kesken kehityksen oleva, erinomaiset mittasuhteet sininen uros. Erinomainen pää, kuono voisi olla
hieman pidempi, runsaat huulet. Erinomainen runko ja takaosa. Suora olkavarsi, eturinta saa kehittyä. Liikkuu kauniisti
kevein askelin. Erinomainen väri. Tarvitsee vielä aikaa mutta on erittäin lupaava.
AVO ERI 1 PN 1 ROP SERT FINMVA
Nartut, avoinluokka
Thunderfire To Lite Speed 14844/06
Sopivan kokoinen mutta ohutluinen ja ilmava narttu. Kaunis nartun pää ja hyvä ilme. Kaunis ylälinja. Erittäin
puutteellinen eturinta, matala rintakehä. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa. Hyvä sininen väri. Miellyttävä luonne.
AVO EH 1

Musta & Harlekiini
Urokset, pentuluokka
Hoppingham’s I’m Irresistible 17738/06
Tyylikäs harlekiini urospentu. Pitkä kaunisilmeinen pää, oikea huulilinja. Pitkä kaula. Sopivat etukulmaukset. Tänään
yli kulmautunut takaa joka näkyy myös liikkeessä. Kauniit raajat ja tassut. Upea harlekiini väri, valkoinen pohja, vain
muutama harmaa läiskä mustien joukossa. Lupaava.
PEN 1 KP VSP
Nartut, pentuluokka
Hoppingham’s Poem Of A Rose 17737/06
Tyylikäs mantteli narttu. Erittäin pitkä nartun pää. Kauniit ääriviivat. Aavistuksen suora olkavarsi. Hieman lyhyt lantio.
Erinomainen luusto, raajat ja tassut. Liikkuu ikäisekseen ominaisella tavalla. Hyvä mantteli väri, täydellä valkoisella
kauluksella. Tarvitsee lisää kehätreeniä.
PEN 2 KP
Hoppingham’s Rhytm’N Rhyme 17736/06
Erinomainen koko ja luusto. Pitkä pää ja hyvät huulet, otsapenger saa kehittyä. Erinomainen runko. Valkoinen
pohjaväri mustat läiskät saisivat olla koiran takaosassa hieman pidempiä. Liikkuu hyvin. Erittäin lupaava.
PEN 1 KP ROP
Urokset, junioriluokka
Genedda Zorro’s Son 38593/05
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Tyylikäs ylälinja. Aavistuksen suora olkavarsi. Hyvä raajaluusto mutta eturaajat
taipuvat hieman ranteista itään ja länteen. Vahva reisi. Urosmainen pää, hyvä vahva kuono joka voisi olla aavistuksen
pidempi, runsaasti huulia. Seistessä tyylikäs kokonaisuus mutta liikkeessä vielä erittäin löysä. Puhdas valkoinen
pohjaväri mutta mustia täpliä ympäröi harmaat kehykset joka pilaa värin vaikutelman. Liikkeet tarvitsevat aikaa.
JUN EH 3
Hoppingham’s Fact Duty Heka 12019/05
Roteva aavistuksen pitkärunkoinen uros. Maskuliininen pää vahva kuono joka voisi olla hieman pidempi. Hieman lyhyt
ja pysty lantio. Hyvä kaula ja säkä. Riittävä eturinta. hyvä mantteliväri, kauluri voisi olla tasaisempi. Liikkuu hyvin kun
tahtoo.
JUN EH 2
Ozaenas Lovejoy 17909/05
Ikäistään nuoremmalta vaikuttava keskikokoinen keskivahvaluustoinen uros. Vahva uroksen pää joka
kokonaisuudessaan runkoon nähden hieman lyhyt. Erinomainen kuonon vahvuus, purenta ja alaleuka. Eturinta saa
kehittyä. Runko kaipaa lisää rotevuutta. Liikkuu yhdensuuntaisesti yhdensuuntaisin askelin. Kaunis valkoinen pohjaväri
sopiva läiskitys. Tarvitsee aikaa.
JUN EH 1
Urokset, nuortenluokka
Zsiegmondy Liberte 25451/05
Roteva vahvaluinen uros joka voimakkaasti kesken kehityksen. Kookas pää runkoon nähden. Vahva kallo, runsaasti
huulia. Erinomainen otsapenger. Pitkä vahva kaula. Hyvä selkä. Pitkä lanneosa, lyhyt lantio. Hyvin kehittynyt eturinta,
voisi olla pitempi rintakehä. Takaosa voisi olla kokoa vahvempi, leveämpi reisi. Erinomaiset sivuliikkeet hyvä taka- ja
etuliikkeet. Näyttelyluokan harlekiiniväri. Rungon pitää kehittyä päähän nähden.
NUO EH 1

Urokset, avoinluokka
Genedda Symphony Of Spots 40945/01
POISSA
Hoppingham’s Fact Duty Aulis 12018/05
Keskikokoinen sopivan luuston omaava uros. Urosmainen pää lyhyt kuono. Pitkä kaula. Riittävästi kulmautunut etuosa,
sopiva eturinta ja rintakehä. Lyhyt pysty lantio. Seistessä parempi kuin liikkeessä. Liikkuu vielä löysästi ja lyhyin
askelin. Manttelivärityksessä vain puolikas kauluri. Erinomaisesti esitetty.
AVO EH 1
Urokset, valioluokka
Blockbuster Von Schöntal 24334/03
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Keskikokoinen keskivahvan luuston omaava uros. Komea uroksen pää, aavistuksen
runsaasti huulia. Hieman niukat etukulmaukset. hieman pysty lantio. Rungossa niukasti rasvaa mutta erinomainen
lihaskunto. Liikkuu voimakkaalla pitkällä maatavoittavalla askeleella, upea ryhti. Erinomainen harlekiiniväri.
VAL ERI 2 PU 2
Catapha’s Legacy Of Atomic 22239/00
Erinomaista rotutyyppiä oleva, keskivahvanluuston omaava keskikokoinen aavistuksen pitkärunkoinen musta uros.
Tasapainoisesti kulmautunut ja liikkuva. Hyvä pää, väri ja ryhti.
VAL ERI 3 PU 3
C’mon Everyboby 38948/98
Erinomainen koko ja tyyppi. Lähes 8 v musta uros. Urosmainen pää, keskiruskeat silmät. Tyylikäs
askelin kantaa itsensä kauniisti. Miellyttävä luonne.
VAL ERI 1 PU 1 ROP
Nartut, junioriluokka
Denim Danes Fear-N-Loating 48132/05
9-kuinen voimakkaasti karvaa vaihtava musta neiti. Voimakas kallo ja lyhyt kuono. hyvä kaula. eturinta vielä kovasti
puutteellinen. Oikeassa kyynärpäässä bursiitti. Hyvä reisi ja kinner. Keskivahva luusto. Liikkuu ikäiselleen ominaisella
tavalla.
JUN EH 4
Hoppingham Fact Duty Hansu 12020/05
Nuorelta vaikuttava tyylikäslinjainen mantteli narttu. Kaunis pitkä pää, otsapenger voisi olla vahvempi. Hyvä kaula.
Muuten hyvä runko mutta hieman suora olkavarsi. Hieman pitkä lanne. Hyvät liikkeet korkea häntä. Kaunis mantteli
väri. Tarvitsee aikaa.
JUN EH 3
Rivercrest Jane Grec 34693/05
Hyvä koko. Kauniit ääriviivat. Vaihtaa voimakkaasti karvaa. Narttumaisen hyväilmeinen pää. Eturinnassa hyvä leveys
mutta syvyys puuttuu. Riittävät etukulmaukset, erinomaiset takakulmaukset. Hyvät raajat ja tassut. Liikkuu
erinomaisesti, aavistuksen ulospäin uloskiertyvin kyynärpäin.
JUN ERI 1 PN 3 SERT
Tribeca Taraba 18728/06
Keskikokoinen normaalin luuston omaava hieman pitkärunkoinen narttu. Vahva kallo, sopiva otsapenger, leveä kuono
joka voisi olla aavistuksen pidempi. Erinomainen etu- ja takaosa. Liikkuu hyvällä pitkällä askeleella mutta selkä on
pitkä liikkeessä. Hyvä valkoinen pohjaväri, sopiva määrä läiskiä joista muutamat voisivat olla vieläkin mustempia.
Lupaava nuori neiti, kunhan runko tiivistyy.
JUN EH 2
Nartut, nuortenluokka
Hoppingham’s Fact Suty Mirkku 12021/05
Vahvaluustoinen keskikokoinen pitkärunkoinen narttu. Narttumainen pää, turhan pyöreät vaaleanruskeat silmät. kaunis
kaula, säkä ja selkä. Pitkä lanne, lyhyt pysty lantio. Aavistuksen suora olkavarsi. Liikkuu keskipitkällä askeleella. Hyvä
manttelin väri jossa tosin vain puolikas kauluri.
NUO EH 1

Sarodane’s Entertainer 20587/05
Keskikokoinen normaalit mittasuhteet omaava narttu. Hyvä kallo, otsapenger pitäisi olla selvempi. Hyvä ylälinja ja
takaosa. Erittäin suorat etukulmaukset joka valitettavasti näkyy myös liikkeissä. Liikkuu yhdensuuntaisin mutta lyhyin
askelin. Hyvä musta väri.
NUO EH 2
Nartut, avoinluokka
hoppingham’s Sardi Ajs Lyric 10671/03
Hieman hentoluinen, kauniit ääriviivat omaava lähes valkoinen yksilö. Pitkä nartun pää mutta puutteellinen otsapenger.
kaunis ylälinja. Kapea ja matala eturinta. Erinomainen reisi ja kinner. Liikkuu erittäin lyhyin töpöttävin askelin. Väri
lähes kokovalkoinen, vain muutamia mustia läiskiä.
AVO H
Horsebjergi Fenway Foxy 10321/04
Kookas vahvaluinen aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Hyvät pään tasot, vahva kuono aavistus liikaa poskia. Voisi
kantaa ryhtinsä paremmin. Aavistuksen pulskassa kunnossa. Sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin. hyvä musta väri.
AVO EH 1
Nartut, valioluokka
Bonel Sasha 24282/04
Erinomainen tyyppi koko ja mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme, kuono voisi olla hieman pidempi. Kaunis sopusuhtainen
runko ja hyvät liikkeet. kaunis musta väri. Esitetään hyvin.
VAL ERI 2 PN 2
Sardi How To Merry Millionair 29965/00
erinomainen tyyppi. Kuvankaunis pää jossa voisi olla hieman enemmän otsapengertä. upea etu- ja takaosa. Aavistus
pehmeyttä selässä. Liikkuu yhdensuuntaisin liikkein jotka voisivat olla hieman tehokkaammat. hyvä joskin aavistuksen
raskaasti merkkautunut harlekiiniväri.
VAL ERI 1 PN 1 VSP
Kasvattajaluokka
Kennel Hoppingham’s
EI ESITETTY

