
Kokkola 14.7.2007  

 

tuomari: Jari Laakso  

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06 

18 kk. Erittäin lupaava juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä raajaluusto, lupaavat 

kulmaukset. Erinomainen kaula, lupaava eturinta, eriomainen päänlinjat, hyvä purenta. Hiukan 

avoimet silmät, aavistus kaulanahkaa. Vielä jyrkähkö lantio, lupaavat liikkeet. 

JUN ERI1 PU3 SERTI 

 

nuortenluokka 

 

Red Rublev Wigwam FI44277/05 

23 kk. Hyvä rungon pituus ja tilavuus. Jyrkkä lantio häiritsee. Etuosa saa vielä täyttyä iän myötä. 

Kaula voisi olla voimakkaampi, päänlinjat riittävän yhdensuuntaiset. Riittävä otsapenger, hyvät 

kulmakaaret, hyvä purenta. Tiiviit kyynärpäät, koira voisi esiintyä hiukan itsevarmemmin. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Orontius Veni Vidi Vici FI32003/05 

2 v. 4 kk. Hiukan pitkärunkoinen uros, jolla voimakas raajaluusto. Hyvät takakulmaukset, riittävät 

etukulmaukset. Leveä etuosa, mutta eturinta voisi olla täyteläisempi, riittävän pitkä kaula. 

Voimakas pää, jossa varsin hyvä kallon ja kuonon linja, mutta turpeat posket, hyvä purenta, hyvät 

silmät. Kyynärpäät saavat tiivistyä. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Abragabra's Fantastic Phenom FI33154/04 

3 v. Kookas uros, jolla erinomainen rungon tilavuus, riittävät kulmaukset. Hyvä säkä, hyvä eturinta, 

riittävän pitkä kaula. Päänlinjat riittävän yhdensuuntaiset, riittävät huulet, hyvä purenta. Askelpituus 

saisi olla parempi sivusta, varsin hyvät etuliikkeet. 

VAL ERI2 PU2 VACA 

 

Love-Dane's Ying Yang FI30091/04 

Hyvä rungon tilavuus ja raajaluusto, jyrkkä lantio häiritsee liikkeessä ja seistessä. Pysty olkavarsi, 

hyvä eturinta, riittävän pitkä kaula, aavistuksen pyöreyttä kallossa, riittävä otsapenger, hyvät 

kulmakaaret. Etu- ja takaliikkeet eriparia. 

VAL ERI3 PU4 

 

Love-Dane's ZZ Top Guy FI27638/05 



2 v. Hyvä rungon tilavuus ja raajaluusto. Erittäin lupaava etuosa, jyrkkä lantio häiritsee seistessä ja 

liikkeessä. Hyvä eturinta, kaunis kaula, hyvä päänlinja, kauniit silmät. Aavistus pehmeyttä 

tassuissa, hyvät etuliikkeet, lantio häiritsee takaliikkeitä. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Daneplanet Blazing Star FI32887/06 

15 kk. Hyvä rungon pituus, kaunis ylälinja, kulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Kaunis kaula, 

eturinta saa vielä täyttyä. Päänlinjat vielä turhan erisuuntaiset. Lupaava kuono-osa, hyvä purenta. 

Liikkeissä vielä nuoren koiran löysyyttä. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Dundane's Shooting Star FI37511/06 

20 kk. Kookas erittäin linjakas nuori narttu, jolla kaunis ylälinja. Erittäin lupaava rungon tilavuus, 

etuosa saa vielä levetä ja täyttyä. Hyvät takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Erinomainen 

kaula, hyvät päänlinjat, riittävä otsapenger, hyvät silmät ja purenta. Kauniit takaliikkeet, edessä 

vielä nuoruuden pehmeyttä. Lupaava yksilö. 

NUO ERI1 PN1 SERTI CACIB ROP 

 

avoinluokka 

 

Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05 

2 v. Hyvä rungon tilavuus, lyhyt kulmaukset saisivat olla voimakkaammat ja eturinta täyteläisempi. 

Hyvä ylälinja, riittävän pitkä kaula, hyvät päänlinjat, kulmakaaret voisivat olla voimakkaammat, 

hyvät silmät ja purenta. Liikkeet varsinkin takaa turhan tehottomat. 

AVO EH3 

 

Chic Carelia's After Ego FI45003/04 

2,5 v. Riittävän lyhyt, voimakas narttu, voimakas luusto, erinomainen rungon tilavuus. Ylälinjassa 

hiukan pehmeyttä, riittävät kulmaukset. Hyvä kaula, leveä etuosa, päänlinjat riittävästi 

yhdensuuntaiset, hiukan karkea kallo, silmät melko syvällä päässä, hyvä kuono-osa ja purenta. 

Hyvät takaliikkeet, kyynärpäissä löysyyttä, saisi esiintyä itsevarmemmin. 

AVO EH2 

 

Love-Dane's Yellow Mocca FI30085/04 

Hyvä rungon pituus, tilavuus ja raajojen luusto. Kulmaukset varsinkin edessä saisivat olla 

voimakkaammat. Lyhyehkö kaula, varsin hyvät päänlinjat, hyvät kulmakaaret. Hyvä etuosan 

leveys, mutta syvyyttä saisi olla enemmän. Liikkeet ok. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Lagarada's Pearl To Chiccarelia FI31799/04 



3 v. Riittävän lyhyt, hyvä rungon tilavuus, riittävä raajaluusto. Hyvä ylälinja, riittävät 

etukulmaukset, voimakkaat takakulmaukset. Hyvä kaula, riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat. 

Hyvät liikkeet, hivenen raajakorkeutta olisi kaunistus. 

VAL ERI1 PN2 VACA 

 

 


