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Jonathan Marshall, Australia
Keltainen – tiikerijuovainen
Urokset
Jättiläisen Ox To Love Dane’s 11780/07
Oikein mukavan tasapainoinen nuori koira. Liikkeessä kauttaaltaan hieman löysä, varsinkin tullessaan kohti.
Erinomainen väri ja maski. Ikäisekseen kaunis pää. Erittäin lupaava nuori koira.
PEK 1 KP VSP-PENTU
Edendane’s Merry-Go-Round 14446/06
poissa
D.S.S. Kings Ransom JP Samurai C’mon 42514/05
Erittäin hyvänkokoinen ja hyvä substanssinen uros. Oikea maski ja hyvä turkin rakenne. Hyvä, vahva pää ja rakenne.
Etukulmaukset hieman pettymyksen tuottavat, koska eivät ole yhteensopivat takakulmausten kanssa, mikä pilaa
liikkeen. Vastaavasti hieman heikko välikämmen.
AVO EH 2
Great-Golden’s Iberian Kuu 43459/04
Voimakas vahva uros, jolla mahtava koko ja substanssi. Liikkuu hyvin ja puhtaasti. Miellyttävä pää ja hyvä kaula.
Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana antavat kaikkiaan miellyttävän kuvan.
AVO ERI 1 PU-4 SERT
Budoar James 43066/03
Oikein miellyttävästi rakentunut uros, joka hyvin tasapainoinen ja substanssikas. Erittäin miellyttävä pää, jossa
tyypilliset rotuominaisuudet. Liikkuu miellyttävästi ja kantaen itsensä erittäin hyvin.
VAL ERI 3 PU-3
Dilpomatic’s Val Kilmer 21975/03
Miten kaunis kuva! Tämä uros tekee vaikutuksen. Ihana pää. Mahtava vahvuus kauttaaltaan. Hyvät ja oikeanlaiset
kulmaukset, vahva ylälinja ja hännänkiinnitys.
VAL ERI 1 PU-1 ROP
Love-Dane’s Victory Of North 16372/03
poissa
Love-Dane’s X-Mas Duke 20243/04
Hyvä uros, mahtava koko ja substanssi sekä erittäin miellyttävä pää ja rakenne. Liikkuu hyvin ja rotutyypillisesti.
Oikeanlainen turkin rakenne ja väri. Oikeanlaiset jalat ja tassut.
VAL ERI 2 PU-2
Nartut
All About The Daisy Chain 39796/07
Oikein mukavan tasapainoinen nuori narttu. Ihana turkin väri ja maski. Oikein kauniit kasvot. Liikkuu rodunmukaisesti
ikäisekseen oikein. Erittäin lupaava.
PEK 1 KP ROP-pentu
Love-Dane’s Arctic Princess 53835/06
Melko tasapainoinen nuori tanskandogginarttu. Hyvä koko ja substanssi. Pääntasot eivät aivan täydelliset, mutta hyvä
pään pituus. Väri ja maski tyydyttävät. Liike hieman kontrolloimatonta.
PEK 2
Ritzypal’s Cool Mystery 48830/06
Miellyttävän tasapainoinen 10kk ikäinen narttu. Hyvä turkin väri ja rakenne. Miellyttävä pää, joka tulee vielä
kypsymään valmiimmaksi. Hieman löysät liikkeet, luultavasti ikään liittyen.

JUN EH 1
Dundane’s Shooting Star 37511/06
Miellyttävän tasapainoinen narttu, jolla hyvä koko ja substanssi. Pään rakenne tyydyttävä. Ylälinja ja hännänkiinnitys
oikeanlaiset. Liike on löysää ja kontrolloimatonta ja pilaa kuvan.
NUO EH 1
Alder Glade’s Doris To C’mon 35396/05
Hyvin tasapainoinen ja hyvänkokoinen tanskandogginarttu. Oikein kauniit kasvot ja pään ilme. Hyvä ylälinja ja
hännänkiinnitys. Hyvä turkin väri ja rakenne. Liike hieman kontrolloimatonta ja löysää.
AVO EH 1
Dogiwogin A Fainomenon 42984/04
Miellyttävä tanskandoggi, jolla hyvä koko ja rakenne. Tyydyttävä pää ja liike. Ylälinja saisi olla vahvempi, nyt pilaa
sivuliikkeen ja ilmentymän seistessä.
AVO EH 3
Great-Golden’s Fiina Leena 33091/03
Miellyttävän tasapainoinen ja oikeankokoinen narttu. Kauniit kasvot ja oikeanlainen pään rakenne. Turkki, väri ja
rakenne kaikki oikeanlaiset. Liike tänään hyvin kontrolloimatonta.
AVO EH 2
C’mon Ketchup 37607/03
Erittäin miellyttävän tasapainoinen narttu, jolla hyvä koko ja substanssi. Erittäin miellyttävä pää ja rakenne. Loistava
kaulan pituus. Kulmaukset hieman epätasapainoiset, mistä seuraa epätasapainoiset liikkeet, mutta silti rakastan tätä
koiraa.
VAL ERI 4 PN-4
Edendane’s My Fair Lady 37097/03
Tyypillinen tanskandogginarttu, jolla on mahtava koko ja substanssi. Kaunis pää ja pään tasot. Vahva ylälinja ja hännän
kiinnitys. Oikeanlainen turkki, väri ja rakenne. Vahvat liikkeet.
VAL ERI 1 PN-1 VSP
Maxidan’s Georgia 18490/05
Melko tasapainoinen tanskandogginarttu, jolla hyvä koko. Hyvä pää ja rakenne. Tyydyttävä ylälinja ja hännänkiinnitys.
Kulmaukset myös tyydyttävät, liike melko kontrolloitua.
VAL ERI 3 PN-3
Ritzypal’s Booby On Stars 34243/03
Miellyttävän tasapainoinen narttu, jolla oikea koko. Kauniit kasvot ja oikea pään rakenne. Tyypillinen turkki, väri ja
rakenne. Liikkuu hyvin, toivoisin puhtaamman ylälinjan.
VAL ERI 2 PN-2
Musta-harlekiini
Urokset
Danemanian Obelix 48382/05
poissa
Alaunt Carlin Idefix Atlantic 39205/05
Kiinteä harlekiiniuros, jolla hyvä koko ja substanssi. Pää rakenteeltaan hyvä, mutta hieman suuri ollakseen tasapainossa
rungon kanssa. Liikkeet tyydyttävät. Heikko ylälinja ja matala hännänkiinnitys pilaavat sivuprofiilin.
AVO EH 4
Genedda Why Allways Me 23767/03
Kiinteä musta uros, jolla hyvä koko ja oikea substanssi. Miellyttävä pää ja oikeat pään tasot. Hyvä niskan pituus.
Oikeanlainen turkki, väri ja rakenne. Ylälinja voisi olla hieman vahvempi ja siten liikkeet ovat kontrolloimattomat.
AVO EH 1

Hoppingham’s FactDuty Heka 12019/05
Mantteliuros, jolla oikea koko ja substanssi. Hyvä turkki. Pään tasot oikeanlaiset, hieman liikaa ylimääräistä nahkaa.
Ylälinja tyydyttävä. Liike on hieman löysää.
AVO EH 2
Jättiläisen Junkmail 13834/05
Mantteliuros, jolla kohtuullinen koko ja oikeanlainen turkin rakenne. Pään tasot hyväksyttävät. Liike melko
kontrolloimatonta ja löysää. Uros tarvitsisi kauttaaltaan lisää substanssia.
AVO EH
Jättiläisen Kalanchoe 43583/05
Harlekiiniuros, jolla kohtuullinen koko ja substanssi. Vahva pää ja hyväksyttävät tasot. Niska, ylälinja hyvät,
hännänkiinnitys hyväksyttävä. Liikkeet ok, vaikka hieman löysät. Turkin rakenne on hyvä.
AVO EH 3
Blockbuster Von Schöntal 24334/03
Harlekiiniuros, jolla hyvä koko ja substanssi. Vahva pää, oikeanlaiset pään tasot. Aivan liian paljon huulta. Niskassa ja
etuosassa selvät värit. Ylälinja vaakasuora ja vahva ja oikeanlainen hännänkiinnitys. Oikeat liikkeet kohti ja poispäin
liikkuessa.
VAL ERI 1 PU-1 ROP
Catapha’s Legacy Of Atomic 22293/00
Musta tanskandoggiuros, jolla mahtava koko ja substanssi. Kaunis sivukuva, oikeanlainen ylälinja ja hännänkiinnitys.
Tasapainoiset kulmaukset, oikeanlainen turkki, väri ja rakenne. Liikkuu melko hyvin.
VAL ERI 2 PU-2
Jättiläisen Finlandia 15128/03
Hyvänkokoinen mantteliuros. Miellyttävä pää, jossa oikeanlaiset tasot. Ylälinja melko vahva. Tasapainoiset
kulmaukset. Välikämmenet hieman heikot ja liike voisi olla kontrolloidumpaa.
VAL ERI 3 PU-3
Nartut
Danemanian Olivienne 48380/05
Kaunis, hyvänkokoinen musta narttu. Voisi olla enemmän substanssia. Kauniit kasvot ja hyvä pään rakenne. Niska,
ylälinja ja hännänkiinnitys ovat hyvät. Etujalkojen välikämmenet ovat hiemat heikot, samoin takajalkojen kintereet,
mistä seuraa liikkeiden kontrolloimattomuus ja epätasapainoisuus.
NUO EH 1
Hestia 29646/06
Musta, kohtuullisen kokoinen tanskandogginarttu. Pää on hyväksyttävä. Hyvä niska, ylälinja ja hännänkiinnitys.
Luonne on hieman pidättyväinen ja kun koira heittäytyy tuhmaksi – handler ponnistelee.
NUO EH 2
Megappon Morritort D’aigua 12627/06
poissa
Hoppingham’s FactDuty Mirkku 12021/05
Kohtuullisen kokoinen manttelinarttu. Substanssi hyväksyttävä, samoin pää. Sivuprofiili liikkeessä erittäin miellyttävä
silmään. Edestakaisliikkeet eivät niin miellyttävät – toivoisin enemmän kulmauksia.
AVO EH 1
Jättiläisen Illyria B’seba 48299/04
Hyvänkokoinen ja kohtuullisen substanssinen manttelinarttu. Miellyttävä pää. Tyydyttävä niska ja ylälinja. Sivuprofiili
miellyttävä, edestakaisliikkeet kontrolloimattomat. Koira tänään tuhma, hyvin vaikea käydä läpi takaraajat.
AVO EH 2
Rivercrest Jane Grey 34693/05
Hyvänkokoinen ja –substanssinen musta narttu. Erittäin kauniit kasvot ja hyvä pään rakenne. Hyvä niska, ylälinja ja
hännänkiinnitys. Miellyttävä sivuliike, hieman löysät edestakaisliikkeet. Kauttaaltaan erittäin mukava kuva.

VAL ERI 3 PN-3
Bonel Santra 24281/04
Oikeankokoinen ja –substanssinen musta narttu. Miellyttävä ilme, hyvä pään rakenne. Vahva selkä, oikea
hännänkiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset ja miellyttävät liikkeet. Hyvä turkki, väri ja turkin rakenne.
VAL ERI 1 PN-1 VSP
Bonel Sasha 24282/04
poissa
Ozaenas Liquid Gold 17908/05
Oikeankokoinen harlekiininarttu, oikea pään rakenne. Hyvä kaulan pituus. Ylälinja voisi olla hieman vahvempi. Selkeät
väritykset niskassa ja rinnassa. Tyydyttävät liikkeet.
VAL ERI
Rivercrest Susa Of Genesis 20766/02
Oikeankokoinen ja –substanssinen musta tanskandogginarttu. Hyvä kaulan pituus, mukava ylälinja ja oikea
hännänkiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset. Oikeanlainen pää, jossa karvapyörre. Tyydyttävät liikkeet.
VAL ERI 4 PN-4
Sajonne True Romance 27694/04
Oikeankokoinen ja –substanssinen musta tanskandogginarttu. Miellyttävä pää, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin
tasapainoinen. Hyvänvärinen ja –rakenteinen turkki. Tyydyttävät liikkeet.
VAL ERI2 PN-2
Jättiläisen Batseba 25999/99
Hyvänkokoinen ja –substanssinen harlekiini tanskandogginarttu. Liikkuu hyvin ja puhtaasti. Alalinjasta näkyy koiran 8
vuoden ikä. Hyvä kaulan pituus, ylälinja vaakasuora. Hyvät kulmaukset.
VET ERI 1 ROP-VET
Kasvattaja
Kennel Jättiläisen
(Kalanchoe, Finlandia, Illyria B’seba, Batseba)
Kahden harlekiinin ja kahden manttelin muodostama kasvattajaryhmä. Väritys, koko ja substanssi varioi suuresti.
Samoin sivuliikkeet eivät ole keskenään tasapainossa.
KAS 1
Sininen
Urokset
Tavernier’s Barret Privateer 31551/05
Kauttaaltaan hyvin tasapainoinen uros, jolla hyvä koko ja rakenne. Erittäin hyvätekoinen pää, jossa oikeat tasot. Kaunis
ja hyvin kaareutunut kaula. Oikeanlainen turkki ja väri. Liikkuu rotuisekseen tyydyttävällä tavalla.
VAL ERI 1 PU-1 ROP
Bonel Quetin Blue 28150/03
Hyvin rakentunut uros, jolla hyvä koko ja hyvä rakenne. Liikkuu miellyttävästi edestä ja takaa. Pään rakenne on hyvä,
mutta toivoisin pehmeämpiä linjoja. Turkki on hyväksyttävä, muttei täysin puhdas.
VAL ERI 2 PU-2
Nartut
Saradane’s Highlight Girl 43414/06
Erittäin hyväluonteinen nuori tanskandogginarttu. Väri ja pigmentaatio oikeanlaiset. Pään rakenne hyvin miellyttävä.
Hieman löysä liikkeessä ja toivoisin hieman lisää substanssia. Molemmat edellä mainitut johtunevat iästä.
JUN EH 1
Bonel Pilleriini 45451/02

Kohtuullisen kokoinen ja substanssinen tanskandogginarttu. Sivuprofiilia liikkeessä on ilo katsella, koska se on kevyttä,
ulottuvuus ja draivi ovat hyvät. Pään rakenne on miellyttävä. Etukulmaukset eivät ole niin miellyttävät, koska ne eivät
sovi yhteen takakulmausten kanssa.
VAL ERI 1 PN-1 VSP

