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Keltainen & Tiikerijuovainen 

Urokset, avoinluokka 

 

Pindogin Aikakone 27389/01 

Hyvän kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava uros. Hyvä luusto, selvä sukupuolileima. Hyvät kallon ja kuonon 

linjat. Otsapenger voisi olla selvempi. Epävarmat korvat. Hyvänmuotoiset tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvänpituiset 

hyvin kaartunut kaula. Rintakehä voisi olla syvempi. Eturinnan tulee täyttyä alaosastaan. Riittävästi kulmautunut edestä, 

hyvä takaa. Erinomaiset käpälät. Liikkuu takaa ja sivulta hyvin, edestä hieman löysästi. Hyvä karvanlaatu ja hyvä 

keltainen väri. 

AVO EH 1 

 

Urokset, valioluokka 

 

Abragabra’s Fantastic Phenom 33154/04 

2 vuotias erinomainen koko ja hyvät mittasuhteet omaava valiouros. Hyvä luusto ja selvä sukupuolileima. Kuonon ja 

kallon linjat eivät aivan yhdensuuntaiset. Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät, alaluomet voisi olla tiiviimmät. 

Kevyehkö kuono-osa. Hyvä purenta. Hyvä kuiva kaula. Hyvä rintakehän syvyys ja hyvin kehittynyt eturinta. Hyvin 

kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät. Hieman lyhyt häntä. Hyvä karva ja väri. Hieman korkea-asentoinen häntä. 

Liikkuu hieman lyhyellä askeleella sivulta, muuten ok. 

VAL ERI 2 PU2 

 

Edendane’s Henry Higgins 37095/03 
Erittäin hyvänkokoinen ja hyvät rungon mittasuhteet omaava valiouros. Selvä sukupuolileima. Kallon ja kuonon linjat 

voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät, alaluomet voisivat olla hieman 

tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvän pituinen kauniisti kaareutunut niska. Hyvin kehittynyt runko. Hyvin kulmautuneet 

raajat. Oikean pituinen häntä. Erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja hyvä keltainen väri. Liikkuu sivulta ja takaa hyvin, 

edestä hieman löysästi. 

VAL ERI 1 PU1 ROP 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Alder Glade’s Daphne Great-M 35389/05 
1 vuotias juniori narttu jolle toivoisin vahvemman luuston. Pään ja kuonon linjat saisi olla yhdensuuntaisemmat. 

Hieman alas kiinnittyneet korvat. Hyvät silmät. Hieman kevyt kuono-osa. Hyvä purenta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt 

runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät. Lyhyehkö häntä. Hyvä karva ja väri. Hyvä pitkä kaula. 

Koiralla on hyvät linjat joihin tarvitsee vielä aikaa kasvaakseen oikeisiin vahvuusasteeseen. Liikkuu takaa ja sivulta 

hyvin, edestä hieman löysästi. Hyväasentoinen häntä. 

JUN EH 1 

 

Mega Moon’s Aurora Divina 22661/05 

POISSA 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Dogiwogin A Fainomenon 42984/04 
2 vuotias ryhdikäs hyvät mittasuhteet omaava nuori narttu. Selvä sukupuolileima. Keskivahva luusto. Kallon ja kuonon 

linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Hyväasentoiset korvat. Kauniit tummat silmät. Kevyehkö kuono, hyvä purenta. 

Hyvä rintakehän syvyys jonka tulee täyttyä alaosastaan. Hyvä vahva selkä, hyvän pituinen häntä. Kapea etuosa joka 

näkyy myös liikkeessä. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja väri. Liikkuu 

muuten hyvin mutta hieman kapeasti edestä. Koiralla on kauniit ääriviivat johon kasvaa oikeaan vahvuuteen. 

NUO EH 1 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Great-Golden’s Beatrice 11416/01 

Hyvän kokoinen hyvät mittasuhteet omaava narttu. Selvä sukupuolileima. Kallon ja kuonon linjat voisi olla hieman 

yhdensuuntaisemmat. Hieman epävarmat korvat. Hyvä purenta. P4 alhaalta oikealta, P1 ja P4 vasemmalta alhaalta 

puuttuu. Tummat silmät. Kevyehkö kuono, hyvän pituinen kaula. Hieman etuasentoiset lavat. hyvä rintakehän syvyys. 

Eturinnan tulee kehittyä alaosastaan. Riittävän pituinen häntä. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Erinomaiset 

käpälät. Hyvä karva ja väri. Liikkuu hyvin sivusta, hieman löysästi edestä. 3:n P-hampaan puuttuessa palkintosija 

putoaa. 

AVO H 

 

Great-Golden’s Gimmel-Moon 15197/04 



2 ½ vuotias, hyvän kokoinen, hyväluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu. Hyvät pään linjat. Hieman 

kyömy kuono-osa. Hieman epävarmat korvat. Keskiruskeat silmät. Alaluomet saisi olla tiiviimmät. Kevyehkö kuono, 

hyvä purenta. P1 oikealta alhaalta puuttuu. Kaunis kaula. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Hyvä vahva selkä. Hyvän 

pituinen häntä. Hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja väri. Liikkuu hyvin. 

Ryhdikäs ja kaunis kokonaisuus. 

AVO ERI 1 PN2 SERT FINMVA 

 

Great-Golden’s Harmony Sister 29614/04 
Hyvän kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Hyvät kallon ja kuonon linjat, otsapenger voisi olla 

selvempi. Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. Hieman löysät alaluomet. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Hyvä 

rintakehän syvyys. Riittävä eturinta. Hyvän pituinen häntä. Riittävästi kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät. Hyvä 

karva ja väri. saisi esiintyä itsevarmemmin. 

AVO EH 2 

 

Nartut, valioluokka 

 

Great-Golden’s All My Loving 11592/00 

6 ½ vuotias, erinomainen koko ja hyvät rungon mittasuhteet omaava valionarttu. Selvä sukupuolileima. Hyvät pään 

linjat. Hieman epävarmat korvat. Keskiruskeat silmät, hyvät tiiviit alaluomet. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Hyvin 

kehittynyt runko ja eturinta. Alalinja ei tänään parhaassa kunnossa. Hyvin kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät. 

Riittävän pituinen häntä. Hyvä karva ja väri. Liikkuu sivulta ja takaa hyvin. Edestä löysästi. Kaunis kokonaisuus. 

VAL ERI 3 PN4 

 

Great-Golden’s Ze-On-Saara 10579/99 

n.8 vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty. *Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen luuston vahvuus. Selvä 

sukupuolileima. Kuonon ja kallon linjat voisi olla yhdensuuntaisemmat. Otsapenger voisi olla selvempi. Keskiruskeat 

silmät. Hyvät tiiviit luomet. Hyvä purenta. P1 oikealta alhaalta puuttuu. Hyvä rungon syvyys, riittävä eturinta. 

Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Erinomaiset käpälät. Riittävän pituinen häntä. Hyvä karva ja väri. Liikkuu 

yllättävän hyvin ikäisekseen. Rungossa tänään ”mummopyöreyttä”. 

VAL ERI 4 

 

Love-Dane’s Monday Romance 40657/98 

n. 8 vuotias, erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Kaunis narttumainen pää. Hieman epävarmat korvat, 

keskiruskeat silmät. Otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä purenta. P4 alhaalta vasemmalta puuttuu. P1 ylhäältä ja 

alhaalta puuttuu, ylhäällä P1 kohdalla tuntuu hampaantynkä. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Hyvän pituinen häntä. 

Hyvät käpälät. Hyvä karva ja väri. Kaunis pitkä häntä. Hyvin kaareutunut kaula. Liikkuu takaa ja sivulta hyvin. Edestä 

hieman löysästi. 

VAL ERI 2 PN3 

 

Love-Dane’s X-mas Romance 20241/04 

2 vuotias, erinomainen koko ja rungon mittasuhteet omaava valionarttu, selvä sukupuolileima. Hyväasentoiset korvat. 

Kallon ja kuonon linjat voisi olla hieman yhdensuuntaisemmat. Keskiruskeat silmät. Hyvä kuono-osa, hyvä purenta, P1 

oikealta alhaalta puuttuu. Hyvä huulilinja. Hyvä rungon syvyys ja tilavuus. Hyvä eturinta. Hyvän pituinen kaula jossa 

kauniisti kaareutunut niskalinja. Hyvän pituinen häntä. Hyvin kulmautuneet raajat, erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja 

väri. Liikkuu hyvin. Ryhdikäs kaunis kokonaisuus. 

VAL ERI 1 PN1 VSP 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Great-Golden’s 

716, 717, 718, 719 Neljästä eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Kaikilla selvä sukupuolileima ja hyvät mittasuhteet. 

Hyvät karvanlaadut ja värit. Tasapainoinen ryhmä. Onnittelut kasvattajalle. 

1 KP 

 

Musta & Harlekiini 

Urokset, junioriluokka 

 

Danemanian Le Miserable GS 24611/05 

15 kk. suurikokoinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava uros. Selvä sukupuolileima. Voimakas urosmainen pää. 

Hyväasentoiset korvat. Vaaleat silmät. Turhan löysät alaluomet, pään linjat saisi olla yhdensuuntaisemmat. 

Erinomainen purenta. Hieman löysät suupielet ja löysää kurkunalusnahkaa. Hyvin kehittynyt runko ikäisekseen. 

Eturinnan tulee vielä kehittyä alaosastaan. niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Jyrkkä lantio, kapea etuosa ja kääntää 

etukäpäliä ulospäin. Hyvä karva, kaunis musta väri. Kyynärvarsi taipuu eteenpäin ”pukkijalka”. Liikkuu kapeasti edestä 

ja takaa. Takaraajat weksi rungon alla. 

JUN T 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Danemanian Jaguar 40937/04 



POISSA 

 

Denim Danes Dracula 45390/04 

2 vuotias, hyvät rungon mittasuhteet omaava uros. Hyvä luuston vahvuus. Selvä sukupuolileima. Hyvät pään linjat, 

hieman kyömy kuono-osa, hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät,. hieman löysät alaluomet. Erinomainen purenta. 

Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Eturinnan tulee kehittyä alaosastaan. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, 

kapea etuosa. Käpälät voisi olla kootummat. Hyvän pituinen häntä. Hyvä musta väri. Liikkuu sivulta hyvin, edestä 

hieman kapeasti. Koiralla hyvät ääriviivat joihin kehittyä täyteen mittaansa. 

AVO EH 1 

 

Urokset, valioluokka 

 

Danemanian Fits to Genedda 11455/02 

4 ½ vuotias, erinomainen koko ja hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä vahva luusto, selvä sukupuolileima. Vasen korva 

hieman epävarma. Hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla selvempi. Keskiruskeat silmät, tiiviit luomet. Tasapurenta. 

Hieman löysät alahuulet. Hyvä kaula. Riittävä rungon syvyys. Eturinnan tulee kehittyä alaosastaan. Riittävät 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvät käpälät. Hyvän pituinen häntä. Kyynärvarret hieman eteenpäin taipuneet. Hyvä 

musta väri. Liikkuu sivulta ja takaa hyvin, edestä hieman löysästi. 

VAL ERI 1 PU1 ROP RYP4 

 

Genedda Star of Bemu’s 40947/01 

Hyvänkokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, vahva luustoinen valiouros. Selvä sukupuolileima. Hieman takaluisu kallo, 

hieman epävarmat korvat, keskiruskeat silmät, tiiviit alaluomet. Eriomainen purenta. Riittävän pitkä kaula. Hyvin 

kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvin kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Hieman eteenpäin taipuneet kyynärvarret. 

Erinomaiset käpälät. Hyvä pitkä häntä. Valkoinen pohjaväri voisi olla puhtaampi, voimakkaasti värittynyt harlekiini. 

Värissä hieman harmaita läiskiä. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI 2 PU2 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Genedda Aurora Borealis 48195/05 

Hyvänkokoinen nartuksi, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Ryhdikäs kaunis kokonaisuus. Hieman epävarmat 

korvat. Keskiruskeat silmät, alaluomet voisi olla tiiviimmät. Hyvät pään linjat, hyvä purenta. Hyvä kaula. Ikäisekseen 

hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvän pitkä häntä. Hyvänlaatuinen karva jossa hieman ruskeaa sävyä. Riittävästi 

kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät. Liikkuu takaa ja sivulta hyvin, edestä löysästi. Lupaava. 

JUN ERI 1 PN2 VASERT 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Genedda Secret Admirer 40948/01 

Hyvänkokoinen nartuksi, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Kaunislinjainen pää, epävarmat korvat. Hieman 

vaaleat silmät. Hyvä purenta. Hyvä rintakehän syvyys. Riittävä eturinta. Hyvän pituinen häntä. Hyvin kulmautuneet, 

hyväluustoiset raajat. Erinomaiset käpälät. Pohjaväri voisi olla valkoisempi. Runsas harlekiiniväritys. Liikkuu takaa ja 

sivulta hyvin, edestä hieman löysästi. 

AVO ERI 1 PN1 SERT VSP 

 

Sininen 

Urokset, junioriluokka 

 

Bonel Uranus 46512/05 

10 kk. erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Keskivahva luusto. Selvä sukupuolileima. Vahva urosmainen pää, 

pään linjat saisi olla yhdensuuntaisemmat. Hyvät korvat. Hieman löysät alaluomet. Hyvä purenta. Hieman löysät huulet 

ja kurkunalusnahkaa. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut edestä, niukasti takaa. 

Erinomaiset käpälät. Jyrkkä lantio. Hyvä karva ja sininen väri. Liikkuu kapeasti edestä ja takaa. Liikkuu mielellään 

takaraajat rungon alla, taipumusta peitsaamiseen. 

JUN H 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Bonel Vanilla Sky 46549/05 

Hyvänkokoinen hyvät rungon mittasuhteet omaava juniorinarttu. Selvä sukupuolileima. Takaluisu kallo. Hyväasentoiset 

korvat. Hyvät tiiviit alaluomet. P2 alhaalta vasemmalta puuttuu. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Riittävä rungon syvyys. 

Eturinnan tulee kehittyä alaosastaan. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvän pitkä häntä. Hyvä sininen väri. 

Liikkuu takaa hieman ahtaasti edestä hieman löysästi ja lyhyellä askeleella sivulta. Koiralla hyvät aariviivat joihin ajan 

kanssa kasvaa täyteen mittaansa. 

JUN EH 1 

 

Nartut, avoinluokka 

 



Genedda Yes Yes Yes 27082/04 

Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. nartuksi. Hieman takaluisu kallo. Hyväasentoiset korvat. Hyvät tiiviit 

alaluomet. Hyvä purenta. hyvä kaulanpituus. Rintakehä voisi olla syvempi ja hieman puutteellinen eturinta. Hyvän 

pituinen häntä. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Käpälät saisi olla kootummat. Hyvä sininen väri. Liikkuu 

sivulta ja takaa hyvin, hieman löysästi edestä. Kaunis ja tyylikäs kokonaisuus. 

AVO ERI 1 PN1 SERT ROP 

 

Nartut, valioluokka 

 

Bonel Onella 41628/02 

POISSA 


